








Predmetnik
I. 

Študijsko leto
2010/2011





7

Predmetnik
1

Pedagoško delo na dodiplomskem študiju bo potekalo po naslednjem 
programu:

2. letnik

Predmet                                                     Nosilci                                 zimski semester       poletni semester              ur         KT
                                                                                                                     pr.          s.          v.        pr.           s.           v.
Civilno pravo - splošni del                      Polajnar-Pavčnik ,           2            -           1         2             -            1               90       7,5
                                                                       Juhart, Novak                    
Družinsko pravo                                        Novak                                   2            -            -         2             -            -                60        5
Gospodarsko pravo                                 Grilc, Podobnik                  2           -           1         2             -            1                90        7,5
Kazensko pravo                                         Jakulin, Korošec,              4            1          1          2             1          3               180      14,5
                                                                      Filipčič                                  
Kazensko procesno pravo                     Fišer, Šugman                    2            1          1         2              1            1               120      10
Kriminalistika                                            Maver                                   2            -            -         -               -            -                30        3
Gospodarski sistem in politika             Mencinger                           3           -           -          3             -            -                 90        7,5                                                             
Nemška pravna terminologija              Kranjc                                  2            -           -          2              -             -                60        5
ali
Angleška pravna terminologija             Turk                                       2            -            -          2              -             -                60        5
ali 
Italijanska pravna terminologija          Zabel, Paolucci                 2            -           -          2              -             -                60        5
ali
Francoska pravna terminologija          Kozlevčar                            2            -            -          2              -             -                60        5
Telesna vzgoja                                           Podobnik                             2            -            -          2             -             -                60        -                     
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Predmet                                                     Nosilci                                 zimski semester       poletni semester              ur         KT
                                                                                                                     pr.          s.          v.        pr.           s.           v.
Stvarno pravo                                            Juhart                                   2            -           -          2             -            -                 60       5
Dedno pravo                                              Žnidaršič-Skubic               -             -           -         2             -            1                45        3,5
Obligacijsko pravo - splošni del          Polajnar-Pavčnik,              4            2           -          -              -            -                 90        7
                                                                      Grilc, Juhart                 
Obligacijsko pravo - posebni del        Polajnar-Pavčnik,             -             -           -          4             2           -                 90        7
                                                                      Grilc, Juhart                 
Civilno procesno pravo                           Ude, Galič                           3           1           1         3              1            1                150      11
Delovno pravo                                           Končar                                  2            1           1         2             1            1               120      9
Pravo socialne varnosti                          Strban                                  1            1           -          1              1            -                 60        5
Finance                                                       Simoneti                              2            2          -          2             2            -                120      9
Filozofija prava                                         Pavčnik, Cerar                   2            1          -          -               -             -                45        3,5
Telesna vzgoja                                          Podobnik                             2            -            -          2             -             -                60        -                           

3. letnik

Predmet                                                     Nosilci                                 zimski semester      poletni semester              ur          KT
                                                                                                                     pr.          s.          v.        pr.           s.           v.
Javna uprava                                             Pirnat, Bugarič,                 2            -           1         2             -            1               90        5
                                                                      Pličanič  
Upravno pravo                                          Pirnat, Pličanič,                 3            -           1         2             -            1               105       7
                                                                      Horvat, Bugarič                     
Upravni postopek in upravni spor       Kerševan, Trpin                 2            -           1         2             -            1                90         5
Mednarodno pravo                                  Škrk                                      4            -           1         4              -            1               150       9
Mednarodno zasebno pravo                 Polajnar-Pavčnik               2            -           1         2              -            1               60         5
Pravo Evropske unije                               Grilc                                      2            -            2        2              -            1               90        5
Pravo  varstva okolja                                Pličanič                               1             -           1        1              -            1               60         5

4. letnik

Obvezni predmeti:

Temeljne 
informacije
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Predmet                                                     Nosilci                                 zimski semester       poletni semester              ur          KT
                                                                                                                     
Pravo Sveta Evrope                                  Grad, Ribičič                      2                                     2                                             60         5
Uvod v primerjalno pravo                       Cerar                                     2                                     2                                             60         5
Transportno pravo                                    Podobnik                             2                                     -                                               30         2,5
Zavarovalno pravo                                   Polajnar - Pavčnik             -                                     2                                               30         2,5
Pravo intelektualne lastnine                 Podobnik                             2                                    2                                             60         5
Izvršilno pravo                                           Wedam-Lukić                     -                                      2                                             30         2,5
Osebnostno pravo                                   Novak                                   -                                     2                                             30         2,5
Nepravdno pravo                                     Galič                                     2                                     -                                              30         2,5
Stečajno pravo                                         Ude                                       2                                     -                                              30         2,5
Mednarodno delovno pravo                 Končar                                 2                                     -                                               30         2,5
Arbitražno pravo                                       Ude, Wedam-Lukić           -                                      2                                             30         2,5       
Mednarodno bančništvo                        Štiblar                                  -                                      2                                             30         2,5
Mednarodno gospodarsko pravo        Grilc, Juhart,                       2                                     2                                             60         5
                                                                      Podobnik
Mednarodni ekonomski odnosi           Štiblar, Križanič                 2                                     2                                             60         5
Kriminologija                                             Filipčič                                 2                                    2                                             60         5
Sodna psihopatologija                           Ziherl                                     -                                      2                                             30         2,5
Sodna medicina                                       Balažic                                 2                                     -                                              30         2,5
Sodna psihologija                                    Šugman                               2                                    -                                              30         2,5
Gospodarsko kazensko pravo              Jakulin                                  2                                     -                                              30         2,5
Mednarodno kazensko pravo               Korošec                               2                                    2                                              60         5
Pravo o prekrških                                     Filipčič                                  2                                    -                                              30         2,5
Diplomatsko in konzularno pravo       Škrk                                       2                                     -                                               30        2,5
Mednarodne organizacije                    Škrk                                       -                                      2                                             30         2,5
Pomorsko mednarodno pravo              Škrk                                       -                                      2                                              30         2,5
Mednarodno sosedsko pravo               Škrk                                      2                                     -                                               30         2,5
Teorija države                                             Pavčnik                                -                                      2                                              30        2,5
Sistem državne uprave                           Trpin, Bugarič                    2                                     -                                               30        2,5
Upravne institucije                                  Horvat                                  2                                    2                                              60        5
Javne službe                                              Pličanič, Bugarič               3                                    -                                               45        3,5
Zakonodajni proces                                 Igličar                                   2                                     -                                               30         2,5
in nomotehnika                                
Lokalna samouprava                              Pirnat, Grad                        -                                      3                                              45        3,5
Volilno in parlamentarno pravo           Grad                                     2                                    -                                               30        2,5
Evropsko ustavno pravo                         Grad                                     2                                    2                                             60         5
Evropsko upravno pravo                        Pirnat, Bugarič                   -                                     3                                              45        3,5
Delovno pravo in pravo socialne         Končar, Strban                  -                                     2                                              30         2,5
varnosti v ES in EU 
Mladoletniško kazensko pravo            Filipčič                                  -                                     2                                              30         2,5
Izvršilno kazensko pravo                        Ambrož                                2                                     -                                              30        2,5

Izbirni predmeti:

Predmetnik 
2010/2011
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Ustavno procesno pravo                        Kaučič                                  2                                     -                                               30        2,5                                
Medicinsko pravo                                    Žnidaršič Skubic,              2                                     2                                              60        5
                                                                      Korošec

V 4. letniku študent vpiše poleg predmetov skupnega programa (40 KT) še najmanj 240 
ur izbirnih predmetov (20 KT), od tega najmanj 1 dvosemestrski predmet s 60 urami (5 
KT).

Študent lahko opravi izpite iz predmetov na drugi pravni fakulteti, s katero je Pravna 
fakulteta v Ljubljani sklenila dvostransko pogodbo v okviru programa LLP-Erasmus 
(partnerska pravna fakulteta), skladno s pogoji, ki veljajo za izmenjavo študentov v tem 
programu. Študent lahko namesto izbirnih enosemestrskih/dvosemestrskih predmetov 
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izbere enosemestrski/dvosemestrski predmet na 
drugi partnerski pravni fakulteti. 

Študent lahko namesto obveznega predmeta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 
opravi obveznosti pri predmetu na drugi partnerski pravni fakulteti samo, če je le-ta 
po vsebini in obsegu primerljiv z obveznim predmetom Pravne fakultete Univerze v 
Ljubljani.

Vpisanih predmetov kasneje ni mogoče zamenjati z drugimi.

Pogoja za pridobitev diplome so opravljeni izpiti iz vseh vpisanih predmetov ter 
uspešno opravljen zagovor diplomske naloge. Diplomska naloga 30 KT.

Temeljne 
informacije

Predmet                                                     Nosilci                                 zimski semester       poletni semester              ur          KT
                                                                                                                     
Kanonsko pravo                                        Košir                                     2                                     2                                              60         5
Retorika                                                       Herman                               2                                     2                                              60         5
Latinščina (neobvezno)                          Čop                                       2            -           -          2             -             -                 60          -
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Neobvezni predmeti za vse letnike

Tečaj francoskega jezika

Pravna fakulteta organizira tečaj francoskega jezika za študente, ki se francosko niso 
učili v srednji šoli, v praksi pa bi želeli delati v institucijah Evropske unije. Tečaj, na 
katerega se lahko vpiše vsak študent Pravne fakultete, izvajajo francoski predavatelji. 
Tečaj traja od začetka študijskega leta do aprila. Pred začetkom tečaja se opravi preizkus 
znanja, na temelju katerega se udeleženci razdelijo na posamezne stopnje. Vsak udeleženec 
tečaja lahko po koncu opravljali izpit ter pridobili francosko potrdilo o stopnji znanja 
francoskega jezika.

V posamezni skupini je do 15 študentov.

Znesek, ki ga bo moral prispevati študent, bo znan naknadno in bo objavljen na oglasni 
deski in spletni strani fakultete.

Tisti, ki se želijo udeležiti tečaja, naj predložijo v referatu ob vpisu tudi vpisni obrazec za 
tečaj francoščine in potrdilo o plačanem prispevku. Prijavljeni bodo o datumu preizkusa, 
razporedu po skupinah, urniku in začetku tečaja obveščeni na oglasni deski in na spletni 
strani fakultete.

Tečaj francoščine bo potekal dopoldne in popoldne. Prehajanje med skupinami ne bo
mogoče.

Tečaj nemškega jezika (začetni, nadaljevalni)

Pravna fakulteta organizira tudi tečaj nemškega jezika za študente, ki se v srednji šoli 
niso učili nemško. Tečaj, na katerega se lahko vpiše vsak študent Pravne fakultete, 
izvajajo
predavatelji Goethejevega inštituta. Tečaj traja od začetka študijskega leta do aprila. 
Pred začetkom tečaja se opravi preizkus znanja, na temelju katerega se udeleženci 
razdelijo na posamezne stopnje. Vsak udeleženec tečaja lahko po koncu opravlja izpit 
ter pridobi uradno potrdilo Goethejevega inštituta o stopnji znanja nemškega jezika.
V posamezni skupini je do 15 študentov.

Znesek, ki ga bo moral prispevati študent, bo znan naknadno in bo objavljen na 
oglasni deski in na spletni strani fakultete.

Predmetnik 
2010/2011
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Temeljne 
informacije

Tisti, ki se želijo udeležiti tečaja, naj predložijo v referatu ob vpisu tudi vpisni obrazec
za tečaj nemškega jezika in potrdilo o plačanem prispevku. Prijavljeni bodo o datumu
preizkusa, razporedu po skupinah, urniku in začetku tečaja obveščeni na oglasni 
deski.

Tečaj nemškega jezika bo potekal dopoldne in popoldne. Prehajanje med skupinami 
ne bo mogoče.

Začetni tečaj ruskega jezika

Pravna fakulteta bo predvidoma organizirala tudi začetni tečaj ruskega jezika. Zaveda 
se namreč pomena, ki ga ima ta jezik za gospodarsko sodelovanje z rusko federacijo 
in državami, ki so nastale po razpadu nekdanje Sovjetske zveze. Tečaj, na katerega se 
lahko vpiše vsak študent Pravne fakultete, izvaja ruska predavateljica. Po koncu tečaja 
lahko vsak udeleženec opravlja izpit.

V skupini je 18 študentov. Tečaja ne bo, če se ne bo prijavilo najmanj 18 študentov.
Znesek, ki ga bo moral prispevati študent, bo znan naknadno in bo objavljen na 
oglasni deski in na spletni strani fakultete.

Tisti, ki se želijo udeležiti tečaja, naj predložijo v referatu ob vpisu tudi vpisni obrazec 
za tečaj ruskega jezika in potrdilo o plačanem prispevku.

Tečaj ruskega jezika bo potekal popoldne.
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Razen pravice in dolžnosti, da študentje obiskujejo predavanja ter ak-
tivno sodelujejo pri seminarjih in seminarskih vajah, se za tekoče študijsko 
leto predpišejo študentom še posebne obveznosti, ki so navedene pri 
posameznih učnih načrtih.

I. letnik:

Način opravljanja izpitov

Izpiti so ustni, pisni ter pisni in ustni.
Če je izpit pisni in ustni, opravlja ustni del izpita le kandidat, ki je uspešno 
opravil pisni del.
Izpiti iz predmetov Ustavno pravo, Sociologija prava, Politična ekonomi-
ja, Statistika, Uvod v pravoznanstvo, Rimsko pravo, Pravna zgodovina in 
Primerjalno ustavno pravo se opravljajo pisno in ustno.

Izpitni red

Vsi izpiti so posamični in se, razen Statistike, ki se lahko opravlja že po 
koncu zimskega semestra, opravljajo po koncu drugega semestra.
Uspešno opravljeni izpit iz Ustavnega prava je pogoj za opravljanje izpita
iz Primerjalnega ustavnega prava.
Iz predmeta Latinščina se opravlja neobvezni kolokvij.

Obveznosti študentov in 
napredovanje v višji letnik

2
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Obveznosti študentov

za predmet Rimsko pravo: dva pisna preizkusa (eden koncem zimske-
ga, eden v teku poletnega semestra), katerih povprečna pozitivna ocena je 
pogoj za pristop k majskemu izpitnemu roku; študentu, ki vsakega od se-
mestrskih testov opravi vsaj z osmimi točkami, se na prvem rednem izpit-
nem roku prizna povprečna ocena testov kot ocena pisnega dela izpita. 
Če študent kljub temu pristopi k pisnemu delu izpita, se upošteva ocena 
pisnega dela izpita;
za predmet Pravna zgodovina: študent je dolžan pristopiti k testu ob 
koncu zimskega semestra; 40% uspeh na testu je pogoj za pristop k izpitu 
na majskem roku; študent je dolžan do konca predavanj v šolskem letu 
izdelati seminarsko nalogo, ki je tudi pogoj za pristop k izpitu.
za predmet Uvod v pravoznanstvo: študent je dolžan obiskovati pre-
davanja in seminarske vaje ter pisati med letom pisni preizkus znanja. 
Pozitivno opravljen pisni preizkus znanja je sestavni del izpitne ocene. 
Izpit je pisen in usten;
za predmet Sociologija prava: študent je dolžan izdelati seminarsko 
nalogo, ki jo predstavi v času seminarskih vaj, hkrati pa uspešno oprav-
iti kolokvij, ki vsebinsko zadeva teme seminarskih vaj. Ustrezno pisno 
izdelana in primerno ustno predstavljena seminarska naloga ter uspešno 
opravljen kolokvij so pogoji za pristop k izpitu iz tega predmeta. Študent 
na izpitu lahko dobi tudi vprašanje iz svoje naloge.
za predmet Ustavno pravo: Pisni preizkus znanja (kolokvij) po prvem 
semestru. Rezultat je sestavni del izpitne ocene.
za predmet Politična ekonomija: test ob koncu zimskega semestra je 
obvezen za vse redne in izredne študente in predstavlja pogoj za pristop 
k izpitu. Uspeh na testu se upošteva le, če je test pozitiven in prinaša do-
datne točke na končnem izpitu. 

Koledar pisnih preizkusov bo določen naknadno.

Napredovanje v višji letnik

V II. letnik rednega študija se lahko vpiše študent,
ki uspešno opravi izpite iz vseh predmetov I. letnika, ali
ki je pri uspešno opravljenih izpitih iz predmetov I. letnika dosegel 
najmanj 60 % najvišje možne ocene za vse izpite, tj. da je seštevek ocen 
vseh opravljenih izpitov najmanj 48; v takem primeru mora študent pred 

Temeljne 
informacije
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opravljanjem izpitov iz predmetov II. letnika opraviti manjkajoče izpite 
iz predmetov I. letnika.

II. letnik:

Način opravljanja izpitov

Izpiti so ustni, pisni ter pisni in ustni.
Če je izpit pisni in ustni, opravlja ustni del izpita le kandidat, ki je uspešno 
opravil pisni del.
Izpita iz predmetov Kazensko materialno pravo in Kazensko procesno
pravo se opravljata pisno kot skupinski izpit. Ostali izpiti iz predmetov II. 
letnika se opravljajo pisno in ustno.
Pri predmetu Kazensko procesno pravo lahko nosilec predmeta v 
študijskem letu razpiše določeno število tem seminarskih nalog. Odlično 
izdelana seminarska naloga se lahko prizna kot del izpitne ocene.

Izpitni red

Civilno pravo-splošni del, Družinsko pravo in Gospodarsko pravo ter
Kazensko pravo in Kazensko procesno pravo sta skupinska izpita, ki se
opravljata po drugem semestru.
Kriminalistika je posamičen izpit, ki se opravlja po prvem semestru.
Uspešno opravljen izpit je pogoj za opravljanje izpita iz Kazenskega 
prava in Kazenskega procesnega prava.
Gospodarski sistem in politika ter Nemška ali Angleška ali Italijanska ali 
Francoska pravna terminologija sta posamična izpita, ki se opravljata po 
drugem semestru.

Obveznosti študentov

za predmeta Kazensko materialno pravo in Kazensko proces-
no pravo: aktivno sodelovanje na vajah tudi s pisnimi prispevki, obisk 
glavne obravnave in pozitivno ocenjena oddaja poročila o obisku glavne 
obravnave. Opravljene obveznosti so pogoj za pristop k izpitu.
za predmet Angleška pravna terminologija: študent je dolžan 
obiskovati vaje, med študijskim letom izdelati zahtevane pisne prispev-
ke in seminarsko nalogo ter jih predstaviti na vajah. Poleg navedenega 

Obveznosti 
študentov in 
napredovanje v 
višji letnik
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je pogoj za pristop k izpitu pisni preizkus znanja (kolokvij) po zimskem 
semestru.  Sestavni deli izpitne ocene so: pozitivna ocena pisnega preiz-
kusa znanja (kolokvija), pozitivna ocena oddanih pisnih izdelkov, pozi-
tivna ocena (ustnega) sodelovanja pri vajah ter pozitivna ocena pisnega 
in ustnega izpita.

Napredovanje v višji letnik

V III. letnik rednega študija se lahko vpiše študent,
ki uspešno opravi izpite iz vseh predmetov II. letnika, ali
ki je pri uspešno opravljenih izpitih iz predmetov II. letnika dosegel naj-
manj 60 % najvišje možne ocene za vse izpite, t.j. da je seštevek ocen
vseh opravljenih izpitov najmanj 48; v takem primeru mora študent pred 
opravljanjem izpitov iz predmetov III. letnika opraviti manjkajoče izpite 
iz predmetov II. letnika.

III. letnik:

Način opravljanja izpitov

Izpiti so ustni, pisni ter pisni in ustni.
Če je izpit pisni in ustni, opravlja ustni del izpita le kandidat, ki je 
uspešno opravil pisni del.
Skupinski izpiti iz Delovnega prava in Socialne varnosti, Obligacijskega 
prava- splošni del, Obligacijskega prava-posebni del in Civilnega proces-
nega prava ter Stvarnega in Dednega prava se opravljajo pisno in ustno.
Izpit iz Filozofije prava se opravlja pisno in ustno.

Izpitni red

Izpiti iz predmetov:
Stvarno pravo in Dedno pravo,
Obligacijsko pravo - splošni del, Obligacijsko pravo - posebni del in 
Civilno procesno pravo ter 
Delovno pravo in Socialna varnost se opravljajo kot skupinski izpiti po 
koncu drugega semestra.

Temeljne 
informacije
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Finance so posamični izpit, ki se opravlja po drugem semestru.
Filozofija prava je posamični izpit, ki se opravlja po prvem semestru.

Obveznosti študentov

za predmet Delovno pravo: za študente je obvezna udeležba na semi-
narju in izdelava seminarske naloge.
za predmet Finance: študent je dolžan obiskovati predavanja in vaje 
ter opraviti dva delna preizkusa znanja med letom (eden v zimskem in 
eden v poletnem semestru). Izpit je pisni in ga je mogoče opraviti na ma-
jskem roku tudi z uspešno opravljenima delnima preizkusoma znanja.

Napredovanje v višji letnik

V IV. letnik rednega študija se lahko vpiše študent,
ki uspešno opravi izpite iz vseh predmetov III. letnika, ali
ki je pri uspešno opravljenih izpitih iz predmetov III. letnika dosegel
najmanj 60 % najvišje možne ocene za vse izpite, t.j. da je seštevek ocen 
vseh opravljenih izpitov najmanj 54; v takem primeru mora študent pred 
opravljanjem izpitov iz predmetov IV. letnika opraviti manjkajoče izpite 
iz predmetov III. letnika.

IV. letnik:

Način opravljanja izpitov

Izpiti so ustni, pisni ter pisni in ustni.
Če je izpit pisni in ustni, opravlja ustni del izpita le kandidat, ki je uspešno 
opravil pisni del.
Izpiti iz predmetov Pravo Evropske unije, Javna uprava, Upravni postopek 
in upravni spor, Sistem državne uprave, Evropsko upravno pravo, Pravo 
intelektualne lastnine, Mednarodno zasebno pravo, Zavarovalno pravo, 
Osebnostno pravo, Nepravdno pravo, Stečajno pravo, Arbitražno pravo, 
Sodna psihologija, Mladoletniško kazensko pravo in Pravo o prekrških se 
opravljajo pisno. Ostali izpiti iz predmetov IV. letnika se opravljajo ustno.
Na predlog posamezne katedre lahko komisija za študijske zadeve 

Obveznosti 
študentov in 
napredovanje v 
višji letnik
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določi, da se tudi pri drugih predmetih opravlja izpit pisno in ustno ali 
samo pisno.

Izpitni red

Izpit iz predmetov Javna uprava, Upravno pravo ter Upravni postopek in upravni spor, 
Mednarodno pravo, Mednarodno zasebno pravo, Pravo varstva okolja, Pravo Evropske 
unije, Pravo Sveta Evrope, Ekonomska analiza prava in Uvod v primerjalno pravo so 
posamični izpiti, ki se opravljajo po drugem semestru.

Izpiti iz posameznih skupin izbirnih predmetov se opravljajo kot posamični izpiti in se 
glede na to v katerem semestru se predavajo - lahko opravljajo bodisi po prvem, bodisi 
po drugem semestru.

Pri predmetu Mednarodni ekonomski odnosi lahko študent namesto končnega izpita 
le- tega opravi z dvema delnima izpitoma.

Obveznosti študentov

za predmet Pravo Sveta Evrope: izdelava seminarske naloge in ustni 
izpit.
za predmet Kriminologija: Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno 
ocenjena seminarska naloga, ki jo mora študent oddati do konca pre-
davanj.

Študent lahko samo enkrat v času študija ponavlja letnik. Ponavljanje se lahko dovoli le, 
če je opravil vsaj polovico učnih obveznosti, predpisanih za vpis v višji letnik.
Pogoj za dosego diplome sta izdelava diplomske naloge in njen uspešen zagovor. 
Fakulteta bo za študente IV. letnika v zimskem semestru razpisala teme diplomskih 
nalog za tekoče študijsko leto. Teme bodo objavljene na oglasnih deskah in spletnih
straneh fakultete.

Temeljne 
informacije
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Obveznosti 
študentov in 
napredovanje v 
višji letnik

Pregled postopkov, v katerih se odloča o pravicah študentov

Pregled postopkov je oblikovan z namenom, da bi lahko študenti na preprost in pregleden način pri-
dobili potrebne informacije za uveljavljanje svojih pravic v postopkih pred organi Pravne fakultete. 
Pregled postopkov je zgolj povzetek ključnih določb Pravil Pravne fakultete (odslej: PPF), in zato 
ni pravni vir. Študenti se lahko v postopkih zato sklicujejo le na ustrezne določbe PPF. V primeru 
morebitnega neskladja med tem besedilom in pravili veljajo PPF. 

1. Predčasno opravljanje izpitov (90. člen PPF)

pristojni organ: dekan (vloga se vloži v dekanatu)
odločanje po prostem preudarku
vloga: obrazložena prošnja 
upravičeni razlogi (našteti primeroma): odhod na študij ali študijsko 
prakso v tujino, hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod, ak-
tivna udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem 
športnem tekmovanju

2. Predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika (91., 92. člen PPF)

pristojni organ: referat za študentske zadeve
vloga: prijava, ki vsebuje navedbo, katere (največ štiri) izpite bi študent 
želel opravljati
pogoji:
- časovni: po poteku roka, ki je bil določen za vpis na redni ali izredni 
študij,
- plačilo izpitov: do začetka poletnega semestra
omejitve:
- največ štiri izpite,
- le enkratno opravljanje,
- šele po zaključku predavanj pri predmetu, ki je predmet izpita,
- pod enakimi pogoji kot velja za študente, vpisane v ta letnik.

3. Pritožba zoper oceno (114. člen PPF)

pristojni organ: dekan (vloga se vloži v dekanatu)
vloga: obrazložena pritožba, ki mora vsebovati natančne navedbe o 
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zatrjevanih kršitvah (nepopolna pritožba se zavrže)
razlogi za pritožbo: mnenje, da je ocena krivična ali da je izpraševalec 
kršil določbe Pravil PF 
obseg pritožbe: zoper skupno izpitno oceno, zoper oceno pisnega 
dela izpita ali zoper oceno ustnega dela izpita
rok: 24 ur oziroma prvi naslednji delovni dan po objavi skupne ocene
postopek: 
1. dekan imenuje v roku 24 ur oz. prvi naslednji delovni dan po prejemu 
pritožbe tričlansko komisijo, ki je ne more voditi izpraševalec, zoper ka-
terega se je študent pritožil,
2. če je vložena pritožba zoper:

a) oceno na ustnem izpitu: komisija v 24 urah oziroma prvi naslednji 
delovni dan ponovno izpraša in oceni študenta,
b) oceno na pisnem izpitu: komisija v 24 urah ponovno pregleda in 
ponovno oceni študentov pisni izdelek. 

- zoper oceno komisije ni pritožbe.

4. Šesto opravljanje izpita (prvi odstavek 115. in tretja alinea 56. člena PPF)

pristojni organ: dekan (prvi odstavek 115. člena PPF) oziroma Komis-
ija za študentske zadeve (četrta alinea 56. člena PPF) (vloga se vloži v 
dekanatu oz. v referatu)
vloga: obrazložena prošnja; zahteva se obstoj upravičenih razlogov
pristojni organ pred odločanjem (navadno) pridobi mnenje nosilca pred-
meta

5. Ponovno opravljanje uspešno opravljenega izpita (tretji odstavek 115. člena  
PPF)

pristojni organ: dekan (vloga se vloži v dekanatu)
odločanje po prostem preudarku
časovna omejitev: za ponovno opravljanje uspešno opravljenih izpitov 
lahko zaprosi študent četrtega letnika ali absolvent
omejitev števila izpitov: študent lahko tako ponovno opravlja največ 
štiri izpite 

6. Sprememba teme diplomske naloge (125. člen PPF)

pristojni organ: študijska komisija (vloga se naslovi na predsednika 

Temeljne 
informacije
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študijske komisije)
odločanje po prostem preudarku
vloga: obrazložena prošnja, študent mora pokazati obstoj utemeljenih 
razlogov 
študijska komisija pred odločanjem pridobi mnenja ustrezne katedre 
oziroma kateder
rok za odločanje: postopek za spremembo teme ne sme trajati več kot 
tri mesece (instrukcijski rok)

7. Postopki, ki s pravili PF niso izrecno urejeni

prvostopenjski organ odloča o vlogah in pritožbah študentov PF je v 
študijskih zadevah dekan, če pravila ne določajo drugače
vloga: obrazložena prošnja ali pritožba (vloga se vloži v dekanatu)
pritožbeni organ zoper prvostopenjske odločitve o vlogah študentov 
v študijskih zadevah je senat (vloga se vloži v dekanatu)
vloga: obrazložena prošnja ali pritožba (vloga se vloži v dekanatu)

Obveznosti 
študentov in 
napredovanje v 
višji letnik
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1. Obseg in trajanje študija

Izredni študij je ena od dveh oblik organizacije dodiplomskega študija, zato se izvaja po 
enakem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznem 
predmetu (to zlasti velja za obseg predavanj, seminarjev in vaj, izdelava seminarskih 
nalog, predhodnih preizkusov znanja, kolokvijev ipd.) se določijo z učnim načrtom in 
vsakoletnim načrtom pedagoškega dela.

Če se v program izrednega študija posameznega letnika vpiše manjše število študentov, 
predavanj ne bo, temveč bo študij organiziran z uporabo drugih oblik pedagoškega dela 
(individualne in skupinske konzultacije, seminarji ipd.).

2. Status študenta

Zakon o visokem šolstvu in Senat Univerze v Ljubljani enako obravnavata redne in 
izredne študente. Iz tega izhaja, da imajo izredni študenti enake pravice in obveznosti 
kot redni študenti. Status študenta se pridobi z vpisom na univerzo, ne glede na to 
ali gre za vpis v redni ali izredni študij. Pogoj za vpis v izredni študij ni več sklenjeno 
delovno razmerje, kot je to nekoč zakon o visokem šolstvu. Študenti izrednega študija, 
ki niso zaposleni ali niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Republiškem zavodu za 
zaposlovanje, imajo tako kot redni študentje v okviru veljavnih predpisov pravico do 
zdravstvenega zavarovanja, do družinske pokojnine in do preživnine, pravic v Študentski 
organizaciji, možnost opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih organiza-
cij (študentski servisi), možnost bivanja v študentskih domovih, ipd.

Posebne informacije 
za izredni študij

3
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3. Študijske obveznosti

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse s 
študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. 
Za tekoče študijsko leto se lahko predpišejo študentom z načrtom pedagoškega dela še 
posebne obveznosti po posameznih letnikih in predmetih. Mednje sodijo zlasti pisni 
preizkusi znanja, testi oziroma kolokviji in seminarske naloge.

4. Vpis v višji letnik izrednega študija

Vpis v višji letnik na izrednem študiju je mogoč brez treh opravljenih izpitov. Manjkajoče 
izpite mora študent opraviti pred opravljanjem študijskih obveznosti letnika, v katerega 
je vpisan.

5. Šolnine in drugi prispevki

Program izrednega študija se financira s šolninami.

Šolnina za posamezni letnik je določena s cenikom storitev ULPF. Šolnina zajema 
organiziranje predavanj, seminarjev in vaj, opravljanje izpitov, kolokvijev, testov, ter 
skupinskih in individualnih konzultacij.

Študent je dolžan znesek šolnine plačati v skladu s podpisano pogodbo za izredni študij.

Temeljne 
informacije



27

Posebne 
informacije za 
izredni študij
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Civilno pravo - splošni del

Obseg ur: 90
Nosilci: prof. dr. Ada Polajnar-Pavčnik, prof. dr. Miha Juhart, 
izr. prof. dr. Barbara Novak

Vsebina

a) Splošni nauki
I. Uvod

1. Civilno (zasebno pravo)
a) Splošno civilno pravo
b) Splošna pravila (splošni del)
c) Problematika

2. Personalizem kot osnova civilnega prava: o subjektu in nje-
govem ravnanju, pomenu temeljnih načel ekvivalenci

3. Razvojnost civilnega prava
- nova področja 
- temeljnost lastninske pravice
- dodatek 

II. Instrumenti civilnega prava, razmerje pravica
1. Splošno (predpostavke)
temeljno o razmerju
- elementi pravnega razmerja

2. letnik
1
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- pravni položaj (in njegov prehod)
- sklepno

2. Pravica (splošno)
a) poskus opredelitve

tradicionalni temelji
b) splošno o vrstah pravic

1. imaterialne osebnostne pravice
2. oblastvene pravice na stvareh

- terjatve
- absolutne pravice (nove oblike)

3. oblikovalne pravice
- voljno (pravnoposlovno) uveljavljanje

4. sodelovalne pravice
5. prilastitvene pravice
6. pričakovanja
7. pravica na pravicah
8. protipravice
9. meje pravic

- načelo dobre vere in poštenja
c) Pridobitev, Prenos

- prenos, prenehanje
č) Zahtevki, ugovori

1. pojem zahtevkov
2. ugovori (protipravice proti zahtevkom)

- vrste
- zastaranje zahtevkov
- konkurenca zahtevkov
- sklepno: prenos pravnega položaja

d) Samopomoč, zavarovanje
- skrajna sila
- samopomoč

III. Stvari
1. Predmet pravice
a) splošno
b) stvari

- fizična narava
- vrste stvari
- premičnine, nepremičnine
- nadomestne, nenadomestne stvari

Učni načrt
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- potrošne, nepotrošne stvari
- deljive, nedeljive
- naravno bogastvo, stvari v splošni rabi
- skupnost stvari
- sestavine
- pritikline
- plodovi, koristi
- plodovi stvari
- posredni plodovi
- plodovi podjetja
- koristi

c) Netelesne stvari
- posebej: predmet razpolaganja

č) Premoženje
1. Splošno o pojmu
- premoženje kot predmet jamčenja
- posebno premoženje
- skupno premoženje več imetnikov

IV. Pravni posli
1. Splošno o pravnem poslu
a) Pojem in vrste

1. Dejanski stan
- Sklep

2. Vrste
a) Enostranski, večstranski pravni posli, pogodbe,
- Sklepi
b) obveznostni, stvarnopravni, drugi pravni posli
- zavezovalni, razpolagalni, pridobitni pravni posli
- kavzalni, abstraktni pravni posli
- odplačni, neodplačni

3. Izjava volje, razlaga
a) izjava volje
b) razlaga izjave volje
1. Razlaga sprejemnih izjav
- predmet razlag
- prometni običaji
- registri, sklepi
- poslednjevoljne izjave
- o metodah razlage
- dejansko vprašanje

11. letnik
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2. Zavestnost izjave

3. Molk ter drugo izjavno ravnanje
- molk
- sklepčnost ravnanja

c) Zmota
1. Simulirani pravni posel

- miselni pridržek
- izjave v šali
- simularni pravni posel

2. Enostranska zmota
- zmota v izjavi
- zmota v motivu
- lastnosti osebe ali stvaari
- spodbijanje
- dvostranska zmota o subjektivnem
- pogodbenem temelju
- zvijača, protipravna grožnja

3. Oblika. Izjava, sprejem izjave
a) Oblika
b) Izjava. Sprejem izjave

- izjava
- sklep

4. Predpostavke veljavnosti pravnega posla
a) Obvezna pravila
b) Prepovedani posli
c) Posli proti dobrim šegam in navadam

1. Splošno
- o tipičnih primerih nedopustnih poslov
- sklepno

2. Uporaba pravila
č) Oderuški posli
d) Oblike neveljavnosti

1. Nični pravni posli
2. Delna neveljavnost

- delitev
- omejitev protipravnosti glede na dobro vero in poštenje

3. Poprava ničnih pogodb (konverzija)
4. Relativna neveljavnost (razpolaganja)
5. Spodbojni pravni posli

Učni načrt
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- enostranski pravni posel
- spodbojna pravica - oblikovalna pravica
- pravni položaj po spodbijanju

6. Viseči neučinkoviti posli
e) Pravni posli, ki potrebujejo odobrite (konvalescenca)
f) Pogoj in rok

1. pogoj
2. dopustnost postavitve pogoja
3. odložni pogoj

- nastop in odpad
- pričakovanja pridobitev

4. razvezni pogoj
5. rok

g) Ravnanja sorodna pravnoposlovnim

5. Sklenitev pogodbe in izjava volje
- pogodbena ponudba
- sprejemna izjava
- soglasje strank (konsenz)
- sprejem ponudbe na temelju pravnoposlovnih ravnanj

a) spolnitev, uporaba
b) sklenitev na temelju socialnotipičnega ravnanja

6. Določitev pogodbene vsebine - razlaga
- razširjujoča razlaga in dispozitivno pravo
- sprememba, prenehanje pogodbenega razmerja

7. Splošni poslovni pogoji
a) Pogodba insplošni poslovni pogoji
b) Razlaga splošnih poslovnih pogojev
c) Vsebinsko varovanje

V. Zastopanje
1. Narava zastopanja
a) Neposredno zastopanje

- omejitve neposrednega zastopanja
b) Posrednik. Trgovski zastopnik

2) Predpostavke učinkovitega zastopanja
- nekateri posebni primeri
- predpostavke v zastopnikovi osebi

11. letnik
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- pravne posledice zastopanja

3. Pooblastiteev
a) Pooblastitev kot pravna moč

- pooblastitev in notranje razmerje
b) Pooblastitev
c) Prenehanje pooblastitve

- razlogi prenehanja

4. Ravnanje brez pooblastitve
Posledice za zastopanega in poslovnega nasprotnika
Za zastopnika
Drugi navideznopravni odnosi
Normiran molk v trgovinskem prometu

VI. Štetje časa / zastaranje
a) Štetje časa
b) Zastaranje

- zadržanje
- pretrganje
- vrste rokov
- zastaranje ugovorov

VII. Osnovno o temeljnih načelih
a) Uvodno
b) Prikaz vsebinskega opredeljevanja
c) Posebej o pogodbenem temelju

b) Civilnopravno-združevalna razmerja

I. Osebnopravna
a) Uvodno. Zgodovinsko
b) Splošno o civilnopravni problematiki
c) Premoženjska skupnost civilnega prava
- osebnopravna narava
č) Javnopravni in zasebnopravni subjekti
d) Problematika civilnega prava

II. Skupnosti civilnega prava
a) Societas rimskega prava
- visoka pandektistika

Učni načrt
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b) Posebej o družbeni pogodbi
- osebni namen
- ureditev skupnosti
- zastopanje
- nekatere oblike

c) Sposobnost skupnosti
- splošno
- problematika deleža
- personalni sestav
- sklepno o societeti
- ureditev skupnosti
- skupnoročnost

č) Novi obligacijskopravni pogledi

III. Nevpisana skupnost

IV. Temeljno o družbi civilnega prava
a) Osnovno
- poslovodenje in zastopanje
- premoženje
- spremembe
- prenehanje
- actio pro socio
- meje
- tožbe

b) Društvo

V. Temeljni teoretični pogledi na pravno osebo

Študijska literatura

Obvezna:
B. Sajovic, Osnove civilnega prava, splošni del, ČZ UL, Ljubljana 1994;
S. Cigoj, Teorija obligacij, ČZ UL, Ljubljana 1980 (izbrana poglavja).

Priporočena:
A. Berden, Družbenolastninska in premoženjska razmerja, 1982;
S. Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, ČZ UL, Ljubljana 1984-86.

11. letnik
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Družinsko pravo

Obseg ur: 60
Nosilka: izr. prof. dr. Barbara Novak

Vsebina

I. Pravna ureditev zakonske zveze in družinskih razmerij
1. Uvod

1.1. Splošno o predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja
1.2. Viri pravne ureditve zakonske zveze in družinskih razmerij
1.3. Družina, sorodstvo, svaštvo

2. Pravna ureditev zakonske zveze
2.1. Zaroka ni pravna ustanova
2.2. Pojem in bistvo zakonske zveze
2.3. Pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze
2.4. Oblika sklenitve zakonske zveze
2.5. Neveljavna zakonska zveza in pravne posledice razveljavitve zakon-
ske zveze
2.6. Pravne posledice zakonske zveze
2.7. Prenehanje zakonske zveze

2.7.1. Smrt oz. razglasitev pogrešanca za mrtvega
2.7.2. Razveza zakonske zveze in pravne posledice razveze zakonske
zveze

3. Pravna ureditev razmerij med zunajzakonskimi partnerji
3.1. Pojem in ustavna podlaga zunajzakonske skupnosti
3.2. Pogoji za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti
3.3. Pravne posledice zunajzakonske skupnosti
3.4. Ugotavljanje obstoja oz. neobstoja zunajzakonske skupnosti

4. Pravna ureditev istospolnih partnerskih skupnosti
4.1. Pojem registrirane istospolne partnerske skupnosti
4.2. Pogoji za registracijo in veljavnost istospolne partnerske skupnosti
4.3. Pravne posledice registrirane istospolne partnerske skupnosti
4.4. Prenehanje registrirane istospolne partnerske skupnosti

4.4.1. Smrt oz. razglasitev pogrešanega istospolnega partnerja za mrt-
vega

Učni načrt
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4.4.2. Prenehanje registrirane istospolne partnerske skupnosti na 
temelju odločbe

5. Pravna ureditev razmerij med starši in otroki
5.1. Nastanek razmerja med starši in otroki
5.2. Zakonski otroci in spodbijanje očetovstva in materinstva
5.3. Nezakonski otroci in ugotavljanje očetovstva in materinstva
5.4. Določanje očetovstva in materinstva za otroka, spočetega z bio-
medicinsko pomočjo
5.5. Posvojeni otroci
5.6. Pravice in dolžnosti staršev in otrok
5.7. Roditeljska pravica
5.8. Dolžnost preživljanja

6. Pravna ureditev rejništva
6.1. Pojem rejništva
6.2. Pogoji za rejništvo
6.3. Vsebina rejništva
6.4. Prenehanje rejništva
6.5. Uporaba predpisov o rejništvu pri podobnih razmerjih

7. Pravna ureditev skrbništva
7.1. Pojem, vrste in namen skrbništva
7.2. Naloge socialnega skrbstva glede skrbništva
7.3. Skrbnik
7.4. Skrbništvo nad mladoletniki
7.5. Skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost
7.6. Skrbništvo za posebne primere

8. Dejavnost in pristojnost javnih organov na področju zakonske zveze in družinskih razmerij

Študijska literatura

Obvezna
a) Pravni viri

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-UPB1), Ur. 
l. RS, št. 69/04, 101/07;
Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), Ur. l. RS, 
št. 65/05;
Zakon  o notariatu (ZN-UPB3), Ur. l. RS, št. 2/07, 33/07;
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Zakon o osebnem imenu (ZOI-1), Ur. l. RS, št. 20/06;
Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvih otrok (ZZUUP), Ur. l. SRS, št. 11/77, 42/86, Ur. 
l. SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91-I, 
13/93, 29/95, 70/00;
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicin-
sko pomočjo (ZZNPOB), Ur. l. RS, št. 70/00;
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), Ur. l. RS, št. 110/02, 
11/03, 3/04, 142/04, 7/06 56/06, 114/06, 5/07, 5/08;
Zakon o matičnem registru (ZMatR-UPB1), Ur. l. RS, št. 59/06;
Temeljni zakon o posvojitvi (TZP), Ur. l. FLRJ, št. 30/47, 24/52, Ur. 
l. SFRJ, št. 10/65, 29/71, Ur. l. SRS, št. 51/71, 15/76;
Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2), Uradni list RS, št. 3/07, 5/07, 
5/08;
Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3), Ur. l. RS, št. 73/07 - 27. 
poglavje: postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši 
in otroki;
Zakon o nepravdnem postopku (ZNP), Ur. l. SRS, št. 30/86, 20/88, 
Ur. l. RS, št. 87/02, 131/03;
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Ur. l. RS, št. 16/08;
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), Ur. l. 
SFRJ-MP, št. 15/90; Akt o nostrifikaciji nasledstva glede konvencij 
organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo, Ur. l. RS, št. 35/92, MP, št. 9/92;
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (MEKUOP), 
Uradni list RS, št. 86/99, MP, št. 26/99;
Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 68/06 – določbe, ki se nanašajo na zakonsko zvezo 
in družinska razmerja.

b) Študijsko gradivo
Zupančič Karel, Družinsko pravo. Uradni list RS, Ljubljana, 1999;
Zupančič Karel, Novak Barbara, Predpisi o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih s pojasnili. Uradni list RS, Ljubljana, 2008;
Zupančič Karel, Novak Barbara, Žnidaršič Skubic Viktorija, 
Končina Peternel Mateja, Reforma družinskega prava (predlog novih 
predpisov s komentarjem). Uradni list RS, 2005;
Zupančič Karel, Družbeno vplivanje predpisov družinskega prava na 
razmerja, v katerih je udeležen otrok v: Šelih A. (ur.), Prestopniško in 
odklonsko vedenje mladih vzroki, pojavi, odzivanje. Bonex Založba, 
Ljubljana, 2000, str. 33 - 55.
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Priporočena:
Zupančič Karel, Zakonska zveza - pravni institut v vrednostnem spr-
eminjanju. Podjetje in delo 2001/6-7, str. 1103-1118;
Geč-Korošec Miroslava, Kraljič Suzana, Družinsko pravo. 3. spre-
menjena in dopolnjena izdaja, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 
Maribor, 2000;
Novak Barbara, Stanovanje zakoncev kot predmet posebnega pravne-
ga varstva. Pravnik 1-3/2001, str. 31-46;
Novak Barbara, Ob rob zamislim o slovenski registraciji istospolnih 
partnerjev. Pravna praksa 16/2000, str. 12-14;
Novak Barbara, Družinsko pravo. Pravni mozaik, GV Založba, Lju-
bljana, 2006;
Alinčić M., Bakarić-Abramović A., Hrabar D., Jakovac-Lozić D., 
Korać A., Obiteljsko pravo. Narodne novine, Zagreb, 2001;
Alinčić M., Dika M., Hrabar D., Jelavić M., Korać A., Obiteljski 
zakon - novine, dvojbe i perspektive. Narodne novine, Zagreb, 2003;
Janić-Komar M., Korač R., Ponjavić Z., Porodično pravo. Nomos, 
Beograd, 1999;
Mladenović M., Panov S., Porodično pravo. Dosje, Beograd, 2003;
Gernhuber Joachim In Coester-waltjen Dagmar, Lehrbuch des 
Familienrechts. 4. spremenjena izdaja, C. H. Beck, München, 1994;
Probert Rebecca, Cretney’s Family law. 5. izdaja, Sweet & Maxwell, 
London, 2003.
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Gospodarsko pravo

Obseg ur: 90
Nosilca: prof. dr. Peter Grilc, doc. dr. Klemen Podobnik

Vsebina

Prvi del: Uvod
1. Pojem gospodarskega prava in njegovo mesto v pravnem sistemu (os-
ebe, trg, posli, vrednostni papirji)
2. Dualizem civilnega in gospodarskega prava
3. Posebnost virov GP

Drugi del: Konkurenčno pravo
1. Uvod
1.1. Trg in tržno pravo, geneza pravnega urejanja v primerjalnem pravu 
ter urejanje trga v trgovinskem in gospodarskem pravu
1.2. Tržno pravo v slovenskem pravnem sistemu

1.2.1. Tržno pravo (pravna ureditev trga)
1.2.2. Konkurenčno pravo

2. Pravna ureditev konkurence
2.1. Domet zakona

2.1.1. Rationae materiae (pojmovna oddelitev): prepoved
dejanj, ki omejujejo konkurenco, dejanj, ki nasprotujejo
dobrim poslovnim običajem in nedovoljena špekulacija
2.1.2. Rationae personae
2.1.3. Rationae teritorii
2.1.4. Rationae temporis
2.2. Omejevanje konkurence
2.2.1. Uvodno
2.2.2. Kartelni sporazumi
2.2.3. Vertikalne oblike omejevanja konkurence
2.2.4. Zloraba dominantnega položaja na trgu
2.2.5. Omejevalna združevanja

2.3. Nelojalna konkurenca
2.3.1. Definicija
2.3.2. Prepoved
2.3.3. Generalna klavzula
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2.3.4. Geneza
2.3.5. Analiza, elementi
2.3.6. Posamezna dejanja nelojalne konkurence

2.4. Nedovoljena špekulacija
2.4.1. Definicija
2.4.2. Prepoved
2.4.3. Generalna klavzula
2.4.4. Geneza
2.4.5. Analiza, elementi

2.5. Dumpinški in subvencioniran uvoz
2.6. Omejevanje trga z oblastnimi akti in dejanji
2.7. Varstvo konkurence

2.7.1. Urad za varstvo konkurence
2.7.2. Tožba v pravdnem postopku
2.7.3. Odškodnina po pravilih obligacijskega prava
2.7.4. Inšpekcija

2.8. Sankcije

Tretji del: Gospodarsko statusno pravo
1. Razvoj
1.1. Temeljne značilnosti, razvoj in viri statusnega prava v tujih pravnih 
sistemih
1.2. Razvoj statusnega prava na območju Slovenije

1.2.1. Avstroogrsko obdobje (do 1918)
1.2.2. Kraljevina SHS oziroma Jugoslavija (1918-1945)
1.2.3. Obdobje administrativnega socializma (1945-1950)
1.2.4. Obdobje razvoja samoupravljanja (od 1950 dalje)

1.2.4.1. Uvajanje samoupravljanja (1950-1974)
1.2.4.2. Sistem združenega dela po Ustavi iz leta 1974
in Zakonu o združenem delu iz leta 1976

1.2.5. Ustavne spremembe 1988 in Zakon o podjetjih (1989)
1.2.6. Nova slovenska ustava (1991) in zakon o gospodarskih
družbah (1993)

1.3. Lastninjenje podjetij

2. Tipologija gospodarskih subjektov
2.1. Organizacije na področju gospodarstva (podjetja oziroma družbe,
banke, zavarovalnice, zadruge) in negospodarstva (zavodi, društva,
ustanove)
2.2. Teorija podjetja
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3. Samostojni podjetnik

4. Gospodarske družbe
4.1. Splošno

4.1.1. Pojem in razvoj
4.1.2. Nastanek družbe (ust.akti, vpis v reg, preddružba)
4.1.3. Skupne značilnosti družb

4.1.3.1. Pravna sposobnost in dejavnost
4.1.3.2. Premoženje in odgovornost za obveznosti
4.1.3.3. Firma
4.1.3.4. Sedež
4.1.3.5. Zastopanje
4.1.3.6. Sodni register
4.1.3.7. Poslovna tajnost in konkurenčna prepoved

4.1.4. Prenehanje družbe
4.1.4.1. Statusne spremembe
4.1.4.2. (Redna) likvidacija
4.1.4.3. Stečaj

4.1.4.3.1. Načela
4.1.4.3.2. Pogoji za uvedbo
4.1.4.3.3. Temeljne faze v postopku in organi
postopka
4.1.4.3.4. Pravne posledice začetka stečajnega
postopka
4.1.4.3.5. Izpodbijanje pravnih dejanj

4.1.4.4. Prisilna poravnava
4.2. Posamezne družbe

4.2.1. Družba z neomejeno odgovornostjo (javna trgovinska družba)
4.2.1.1. Pojem
4.2.1.2. Ustanovitev
4.2.1.3. Razmerja med družbeniki
4.2.1.4. Odgovornost za obveznosti

4.2.2. Komanditna družba
4.2.2.1. Pojem
4.2.2.2. Ustanovitev
4.2.2.3. Razmerja med družbeniki
4.2.2.4. Odgovornost za obveznosti
4.2.2.5. Dvojna družba

4.2.3. Tiha družba
4.2.4. Družba z omejenim jamstvom (družba z omejeno odgovornos-
tjo)
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4.2.4.1. Pojem
4.2.4.2. Ustanovitev
4.2.4.3. Razmerja med družbeniki
4.2.4.4. Odgovornost za obveznosti

4.2.5. Delniška družba
4.2.5.1. Pojem
4.2.5.2. Ustanovitev
4.2.5.3. Pojem delnice, vrste delnic, pravice iz delnice
4.2.5.4. Trg vrednostnih papirjev
4.2.5.5. Upravljanje
4.2.5.6. Komanditna delniška družba

4.3. Povezovanje družb in prevzemi
4.4. Preobrazba družb
4.5. Pravne oblike tujih vlaganj

5. Druge organizacije na področju gospodarstva
5.1. Banke in druge finančne organizacije
5.2. Zavarovalnice
5.3. Zadruge
5.4. Zavodi

Študijska literatura

Zakonodaja:
Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. L. RS 20/98 in kasnejše spremembe 
ter dopolnitve);
Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 30/1993, 29/1994, 
82/1994, 20/1998, 32/1998, 37/1998, 84/1998, 6/1999, 54/1999-ZFP-
Pod, 36/2000, 45/2001 (59/2001 - popr.), 50/2002;
Skl.US: U-I-135/00-60, 93/2002 Odl.US: U-I-135/00-77, 57/2004, 
63/2004, 124/2004;
Odl.US: U-I-199/02-42, 139/2004, 24/2005 Odl.US: U-I 84/03-15));
Zakon o varstvu konkurence (Ur.l. RS 13/93 in kasnejše spremembe 
ter dopolnitve);
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l.RS 56/99);
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS 67/93, 39/97, 
52/99);
Zakon o zavodih (Ur.l.RS 12/91);
Zakon o bančništvu (Ur.l.RS 7/99);
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l.RS 55/92, 7/93 in 
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31/93)
Zakon o revidiranju (Ur.l.RS 11/01);
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l.RS 42/93);
Zakon o zadrugah (Ur.l.RS 13/92 in 7/93);
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Ur.l.RS 54/99);
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l.RS 56/99);
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.l.RS 23/99);
Določbe iz drugih predpisov, sporočenih na predavanjih;
Pogodba o Evropski skupnosti (določbe členov, sporočenih na preda-
vanjih).

Učbeniki, komentarji (obvezno, v obsegu, sporočenem na predavanjih):
Zabel: Tržno pravo, Ljubljana 1999, str. 1-456;
Komentar zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, Ljubljana 
2000, str. 9-138, 189-200;
Ivanjko-Kocbek: Pravo družb, Uradni list, Ljubljana 1996;
Ivanjko-Kocbek: Korporacijsko pravo, GV Založba, Ljubljana 2003.

Članki (dodatno sporočeno na predavanjih):
Zabel: Metodološka vprašanja podjetniškega prava, Zbornik znanstvenih 
razprav Pravne fakultete v Ljubljani, XLIX. letnik (1989), str. 215-236 
(obvezno);
Grilc, Meje konkurence, konkurenčne politike in konkurenčnega pra-
va, Pravnik 9- 10/1996 (priporočeno);
Grilc, Šokantna reklama - med etiko, moralo in komercialnostjo, 
Zbornik znanstvenih razprav PF LJ 1996 (priporočeno).
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Kazensko pravo

Obseg ur: 180
Nosilci: prof. dr. Vid Jakulin, izr. prof. dr. Damjan Korošec, 
izr. prof. dr. Katja Filipčič

Vsebina

Prvi del - Deviantna ravnanja in socialnopatološki pojavi
I. Deviantna ravnanja
II. Kazniva ravnanja
III. Kriminaliteta
IV. Domneve o družbenih in individualnih vzrokih kriminalitete
V. Družbeno odzivanje na kriminaliteto
VI. Kriminaliteta v sloveniji

Kaznovalno pravo
I. Sistem in klasifikacija kaznivih ravnanj v slovenskem pravnem sistemu
II. Značilnosti posameznih kategorij kaznivih ravnanj
III. Razmerja med posameznimi kategorijami kaznivih ravnanj

Kazensko pravo
I. Pojem kazenskega prava
II. Družbene funkcije kazenskega prava
III. Razmerje med moralo in kazenskim pravom
IV. Razmerje med politiko in kazenskim pravom
V. Delitve kazenskega prava

Kazensko pravo in znanost o kriminaliteti
I. Kazensko pravo in kazenskopravna znanost
II. Druge znanosti o kriminaliteti

Razvoj kazenskega prava

Drugi del - kazenski zakonik in kazenska zakonodaja
Viri kazenskega prava

I. Materialni in formalni viri kazenskega prava
II. Ustava kot vir kazenskega prava
III. Mednarodno kazensko pravo kot vir kazenskegaprava
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IV. Zakon kot neposredni vir kazenskega prava
V. Drugi viri kazenskega prava

Veljavnost kazenskega zakona
I. Kraj in čas izvršitve kaznivega dejanja
II. časovna veljavnost kazenskopravne norme (kazenskega zakona)
III. Krajevna veljavnost kazenskega zakona

Temeljna načela kazenskega prava
I. Načelo legitimnosti in omejenosti represije
II. Načelo zakonitosti
III. Načelo humanosti
IV. Načelo subjektivne ali krivdne odgovornosti
V. Načelo individualizacije kazenskih sankcij

Tretji del - kaznivo dejanje in kazenska odgovornost
Pojem in definicija kaznivega dejanja

I. Socialni in moralno-etični pojem kaznivega dejanja
II. Pravni pojem in koncepcije kaznivega dejanja
III. Pomen in mesto kaznivega dejanja v sistemu kazenskega prava
IV. Splošni pojem kaznivega dejanja

človekovo voljno ravnanje
I. Voljnost ravnanja
II. Storitev in opustitev
III. Posledica
IV. Vročna zveza

Določenost v zakonu - bit kazenskopravne norme
I. Sestavine kazenskopravne norme (kazenskega zakona)
II. Vrste kaznivih dejanj
III. Posebne modalitete kaznivih dejanj
IV. Pojem, funkcije in kategorije kazenskopravnih dobrin
V. Stek kaznivih dejanj
VI. Razlaga kazenskega zakona

Protipravnost
I. Pojem protipravnosti
II. Silobran
III. Skrajna sila
IV. Sila in grožnja
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V. Privolitev oškodovanca in sorodni instituti
VI. Medicinski posegi
VII. Izključitve kaznivosti

Kazenska odgovornost
I. Subjekt kaznivega dejanja
II. Pojem kazenske odgovornosti

Prištevnost
I. Pojem prištevnosti in njegov razvoj
II. Neprištevnost
III. Bistveno zmanjšana prištevnost
IV. Ugotavljanje neprištevnosti oziroma bistveno zmanjšane prištevnosti
V. Actio libera in causa

Krivda
I. Pojem krivde in poglavitna stališča o njeni vsebini
II. Naklep
III. Malomarnost
IV. Zavest o protipravnosti

Odgovornost za hujšo posledico
I. Kvalificirano kaznivo dejanje in kaznivo dejanje kvalificirano s
Hujšo posledico
II. Odgovornost za hujšo posledico

Zmota
I. Pojem zmote
II. Dejanska zmota
III. Pravna zmota

Pripravljalna dejanja in poskus
I. Nepravo ravnanja in uspeha kot pravilo, nepravo ravnanja kot izjema
II. Stopnje pri uresničevanju kaznivega dejanja
III. Pripravljalna dejanja
IV. Izvršitvena dejanja in poskus
V. Neprimeren poskus
VI. Prostovoljni odstop

Storilstvo in udeležba
I. Pojem storilstva in udeležbe
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II. Storilstvo, sostorilstvo, posredno storilstvo
III. Udeležba
- napeljevanje
- neuspelo napeljevanje
- pomoč
IV. Kaznivost organizatorjev in članov hudodelskih združb

Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja
I. Kaznivost pravnih oseb
II. O odgovornosti pravnih oseb
III. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

Četrti del - kazenske sankcije
Pojem kazenskih sankcij

I. Kazenske sankcije kot ena izmed oblik reakcije proti kriminaliteti
II. Sodobni pogledi na kazenske sankcije
III. Sistem kazenskih sankcij v veljavnem kazenskem pravu

Kazni
I. Teorije o kazni
II. Sistem kazni v veljavnem kazenskem pravu
III. Vrste kazni in pogoji za njihovo izrekanje

Odmera kazni
I. Pojem odmere kazni v okviru individualizacije kazenskih sankcij
II. Splošna pravila za odmero kazni (olajševalne in obteževalne
okoliščine)
III. Povratek
IV. Odmera kazni za kazniva dejanja v steku
V. Odmera kazni obsojencu, vštevanje pripora in prejšnje kazni
VI. Omilitev kazni
VII. Odpustitev kazni

Sankcije opozorilne narave
I. Splošne značilnosti
II. Pogojna obsodba in njeni različni sistemi
III. Pogojna obsodba po veljavnem kazenskem pravu
IV. Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom
V. Sodni opomin
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Varnostni ukrepi
I. Varnostni ukrepi v sistemu kazenskih sankcij
II. Sistematika in vrsta varnostnih ukrepov po veljavnem kazenskem pravu
III. Posamezne vrste varnostnih ukrepov

Individualizacija kazenskih sankcij
I. Pojem in razvoj individualizacije kazenskih sankcij
II. Poglavitni sistemi in sredstva za individualizacijokazenskih sankcij
III. Sistem, sredstva in možnosti za izbiro primerne kazenske sankcije po 
veljavnem kazenskem pravu

Poglavitne značilnosti izvrševanja kazenskih sankcij
I. Kriminalitetnopolitični pomen izvrševanja kazenskih sankcij
II. Vodilna načela za izvrševanje kazenskih sankcij po veljavnem kazen-
skem pravu
III. Pogojni odpust
IV. Pomoč obsojencem po prestani kazni

Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem
I. Pomen in pravna narava odvzema premoženjskekoristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem
II. Način odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejan-
jem
III. Varstvo oškodovanca

Pravne posledice obsodbe in rehabilitacija
I. Pravne posledice obsodbe
II. Rehabilitacija
III. Izbris obsodbe
IV. Dajanje podatkov iz kazenske evidence

Ugasnitev kazni
I. Zastaranje
II. Amnestija in pomilostitev

Peti del - mladoletniško kazensko pravo
I. Mladoletniško prestopništvo
II. Vloga kazenskega prava pri obravnavanju mladoletniškega prestop-
ništva
III. Temeljne značilnosti veljavnega mladoletniškega kazenskega prava
IV. Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike
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Šesti del - posebni del kazenskega prava
I. Pomen in značilnosti posebnega dela kazenske zakonodaje (ali 
kazenskega zakonika)

1. Posebni del kazenskega prava in njegov predmet
2. Sistematika posebnega dela kazenskega prava
3. Medsebojna povezanost splošnega dela in posebnega dela kazenskega 
prava

II. Posebni del kazenskega prava republike slovenije
1. Skupina kaznivih dejanj, ki varujejo človekove individualne
dobrine in pravice (življenje in telesna integriteta, človekove
pravice in svoboščine, čast in dobro ime, spolna nedotakljivost,
zakonska zveza, družina in mladina, pravice iz delovnega razmerja
in človekovo zdravje)
2. Skupina kaznivih dejanj premoženjske narave (premoženje, gos-
podarstvo in pravni promet)
3. Skupina kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, vojaško dolžnost
in pravosodje
4. Skupina kaznivih dejanj, ki varujejo javni red in javne dobrine
(javni red in mir, splošna varnost ljudi in premoženja, naravno
okolje in naravna bogastva, varnost javnega prometa)
5. Skupina kaznivih dejanj zoper obstoj države in njeno ustavno 
ureditev, zoper obrambno moč države in zoper človečnost in 
mednarodno pravo

Študijska literatura

Obvezna:
L. Bavcon, A. Šelih, K. Filipčič, V. Jakulin, D. Korošec. Kazensko 
pravo, splošni del, Uradni list RS, Ljubljana 2003;
K. Filipčič, V. Jakulin, D. Korošec. Praktikum za kazensko materialno 
pravo, Uradni list RS, Ljubljana 2006;
Kazenski zakonik, Uradni list RS, št. 95/04, Uradno prečiščeno besedilo;
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem, 
Gospodarski vestnik, Ljubljana 2000.

Priporočena:
Deisinger M.: Kazenski zakonik s komentarjem - posebni del. Ljubljana: 
Gospodarski vestnik, 2002;
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Jescheck H.-H., Weigend T. Lehrbuch des Strafrechts - Allgemeiner 
Teil. Berlin: Duncker und Humblot Verlag, 1996;
J.C.smith, B. Hogan. Criminal Law, Sev.Ed.Butterworths, 1992;
Jakulin V. Študijsko gradivo za vaje - Kazensko materialno pravo - 
posebni del, Ljubljana 1995;
Jakulin V. Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja v Sloveniji, 
Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete na Reki;
Korošec D., A. Šelih. Materialno kazensko pravo - splošni del - 
judikatura slovenskih sodišč. Ljubljana: Uradni list RS, 2000;
Korošec D.: Spolnost in kazensko pravo, Ljubljana: Ur. l. RS, 2008;
Ambrož M.: Kaznivo dejanje in njegove vrednoste prvine, Ljubljana: 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007;
Ambrož M.: Kazensko materialno pravo - zgibanka Ljubljana, GV 
Založba, 2007;
Novoselec P.: Kazensko pravo - opći dio, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 
2007.
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Kazensko procesno pravo

Obseg ur: 120
Nosilca: izr. prof. dr. Zvonko Fišer, izr. prof. dr. Katja G. Šugman

Vsebina

Prvi del: Uvod
1) Družbeni pomen in vloga kazenskega procesnega prava
a) Kazenski postopek kot:

sredstvo boja zoper kriminaliteto
oblika družbenega reagiranja na storjeno kaznivo dejanje

b) Razmerje med materialnim in procesnim kazenskim pravom:
ancilarna koncepcija kazenskega procesnega prava
avtonomna koncepcija kazenskega procesnega prava

c) Naloge in namen kazenskega postopka:
- rešitev kazenske zadeve
- arovanje pravic in svoboščin
- drugo
2) Zgodovinski razvoj kazenskega postopka
- inkvizitorni postopek
- akuzatorni postopek
- mešani postopek
- kratek pregled razvoja kazenskega postopka na območju Slovenije

3) Temeljna načela kazenskega procesnega prava
- pomen temeljnih načel
- načelo oficielnosti in legalitete pregona
- načelo iskanja materialne resnice in proste presoje dokazov
- načelo akuzatornosti
- načelo kontradiktornosti
- načelo neposrednosti
- načelo ustnosti
- načelo javnosti

Drugi del: Subjekti kazenskega postopka
1) Splošno o subjektih kazenskega postopka
- poglavitne procesne funkcije (pregon, obramba, sojenje)
- glavni in stranski subjekti kazenskega postopka
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- stranke v kazenskem postopku

2) Sodišče
-  kazensko sodišče kot poglavitni subjekt kazenskega postopka
- pristojnosti
- temeljna načela za organizacijo in delo sodišč (naravni sodnik, vezanost 
na ustavo in zakon, zbornost, udeležba laičnih sodnikov v kazenskem
sodstvu, načelo dveh stopenj)
- izločanje sodnika

3) Upravičeni tožilec
a) Državni tožilec
- obtožni sistemi, posebej sistem javne obtožbe
- državni tožilec v kazenskem postopku: državni organ in stranka,
- organiziranost, naloge, načela njegovega dela
b) Zasebni tožilec
c) Oškodovanec
- oškodovanec kot udeleženec kazenskega postopka in njegov
- pravni položaj
- oškodovanec kot tožilec - korektiv javne obtožbe

4) Obdolženec
- obdolženec kot subjekt kazenskega postopka in stranka v postopku
- pravica do obrambe in še posebej do zagovornika
- privilegij zoper samoobtožbo
- pravica do sojenja v razumnem roku
- omejevalni ukrepi: osebni, posebej odvzem prostosti in pripor ter
stvarni

5) Ostali udeleženci v kazenskem postopku
- organi odkrivanja
- organi za notranje zadeve kot najpomembnejši organ odkrivanja in
njihova vloga v kazenskem postopku

Tretji del: Objekti kazenskega postopka
Objekti kazenskega postopka
- kazenska zadeva
- stroški kazenskega postopka
- premoženjskopravni zahteveh
- prejudicialna vprašanja
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Četrti del: Procesna dejanja
1) Odločbe v kazenskem postopku in drugi poglavitni pisni 
akti

2) Ugotavljanje dejstev v kazenskem postopku
a) Splošno o dokaznem pravu, dokazih in izvajanju dokazov

- filozofija in psihologija dokazovanja
- predmet dokazovanja
- pojem dokaza
- klasifikacija dokazov
- poglavitni dokazni sistemi

b) Osebni dokazi
- obdolženčevo zaslišanje, njegova pravna narava in pomen
- izpovedba priče
- izvid in mnenje izvedenca

c) Stvarni dokazi
- listine
- drugi stvarni dokazi

d) Ogled in rekonstrukcija
e) Hišna in osebna preiskava
g) Indici
h) Dokazne prepovedi, o ekskluziji nedovoljenih dokazov in o doktrini 
sadežev zastrupljenega drevesa

Peti del: Potek kazenskega postopka
1) Splošno o delitvi kazenskega postopka na stadije

2) Predkazenski postopek
- delo in naloge organov odkrivanja
- razlogi za sum
- osumljenec in njegov pravni položaj
- t. i. posebne operativne metode in sredstva
- delo in odločanje državnega tožilca v predkazenskem postopku
- razmerje med organi za notranje zadeve, državnim tožilcem in pre-
iskovalnim sodnikom v predkazenskem postopku

3) Preiskava
- utemeljen sum
- preiskovalni sodnik (sodnik-preiskovalec ali sodnik-garant)
- razmerje med državnim tožilcem in preiskovalnim sodnikom
- potek in konec preiskave
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4) Obtožba in kontrola obtožnega akta

5) Glavna obravnava
- pogoji za glavno obravnavo
- potek glavne obravnave

6) Odločanje o glavni stvari
- razmerje med obtožbo in sodbo
- vrste sodb

7) Pravna sredstva
- pritožba kot redno pravno sredstvo zoper sodbo in sklep
- izredna pravna sredstva (obnova kazenskega postopka, izredna omi-
litev kazni, zahteva za varstvo zakonitosti, drugo)
- ustavna pritožba
8) Skrajšani postopek

9) Postopek proti mladoletnikom

10) Temeljno o posebnih vrstah postopkov
11) Kazensko procesno pravo EU
- Evropski nalog za prijetje in predajo
- ideja Evropskega javnega tožilca
- “evropski model kazenskega postopka” - Corpus Juris
- ideja o medsebojnem priznavanju dokazov

Študijska literatura

Obvezna:
Ustava RS (Ur. list RS, št. 33/91-I in nasl.);
Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94 in nasl.);
Zakon o evropskem nalogu za prijetje in predajo (Ur. list, št. 37/2004);
Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah;
Fišer, Z.: Zakon o kazenskem postopku z uvodnim komentarjem, Ur. 
list RS, Ljubljana, 2002;
Fišer, Z.: Nekateri ustavnopravni problemi predkazenskega postopka, 
IX. Dnevi javnega prava, IJU, 2003;
Horvat, Š.: Uvodna pojasnila k ZKP, Ur. list RS, Ljubljana, 1995;
Penko, B.: Uvodna pojasnila k ZKP, Ur. list RS, Ljubljana, 1998;
Šugman, K.: Evropski nalog za prijetje in predajo, Pravna praksa, št. 
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14/2004;
Šugman, K.: Režim pridobivanja izjav od domevnega storilca kaznivega 
dejanja, ZZR, 2006;
Zupančič, B. M.: Kazensko procesno pravo. Odločbe in razprave. ČZ 
Ur. list RS, Ljubljana, 1991 (izbrani teksti);
Zupančič, B. M.: Ustavno kazensko procesno pravo, Pasadena, Ljublja-
na, 2000 (izbrana poglavja);
Odločbe VS RS, US RS in ESČP, ki se nanašajo na obravnavana vprašanja.

Priporočena:
Bayer, V.: Kazneno procesno pravo - odabrana poglavlja. Knjiga I.; Uvod 
u teoriju kaznenog procesnog prava. Priredil D. Krapac, Mup R Hrvaške, 
Zagreb, 1995;
Bošnjak, M. (ur.): Potek kazenskih postopkov v Sloveniji, GV Revije, 
Ljubljana, 2005;
Dežman, Z., Erbežnik, A.: Kazensko procesno pravo republike Sloveni-
je, GV, Ljubljana, 2003;
Fišer, Z.: Pogojna odložitev kazenskega pregona (162. člen ZKP), 
Pravnik, 1997;
Fišer, Z.:Pripor v noveli ZKP/1998, Pravna praksa, št. 14/99;
Horvat, Š.: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV, Ljublja-
na, 2004;
Klemenčič G.: Svoboda ali varnost - zgrešena dilema, MNZ, Ljubljana, 
2002;
Šugman G., K.: Dokazne prepovedi v kazenskem postopku, Bonex, Lju-
bljana, 2000;
Šugman, K.: Kazensko pravo Evropske Unije, Pravna praksa, št. 25/2005;
Šugman G., K. (ur.): Izhodišča za modernizacijo kazenskega postopka 
v Republiki Sloveniji, Inštitut za kriminologijo, Raziskava št. 135, Lju-
bljana, 2003;
Šugman G., K.: Kam se razvija kazensko procesno pravo v zadnjem de-
setletju? IX. Dnevi javnega prava, IJU 2003, str. 423-431.

Literatura sporočena na predavanjih in vajah
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Kriminalistika

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Darko Maver

Vsebina

I. Uvod v kriminalistiko
 1. Pojem, postopki in uspešnost kriminalističnega preiskovanja;
2. Kriminalistika kot znanost in praktična veda;
3. Nastanek in razvoj kriminalistike in kriminalistične policije;
4. Kriminalistika in kazensko pravo;
5. Načela kriminalistike;
6. Etika pri preiskovanju kaznivih dejanj;
7. Organizacija kriminalistične policije (Slovenija, ZDA, Anglija);
8. Mednarodno policijsko sodelovanje;

II. Kriminalistična taktika
1. Načini zaznave kaznivih dejanj;
2. Oblike kriminalistične dejavnosti;
3. Ogled kraja dejanja;
4. Rekonstrukcija in eksperiment;
5. Indicialna metoda odkrivanja kaznivih dejanj;
6. Zbiranje obvestil;
7. Zaslišanja domnevnega storilca;
8. Zasliševanje  prič;
9. Prepoznava in soočenje;
10. Hišna in osebna preiskava;
11. Poligraf in nekonvencionalne metode preiskovanja;
12. Prikriti preiskovalni ukrepi;
13. Kriminalistična analitika;

III. Temelji kriminalistične tehnike
1. Organizacija kriminalistično-tehničnih (forenzičnih) preiskav; 
2. Kriminalistično tehnično strokovno in izvedensko mnenje;
3. Kriminalistična identifikacija: vrste, razvoj;
4. Traseologija: pojem, vrste in pomen sledov;
5. Biološki sledovi;
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6. Daktiloskopija;
7. Odtisi stopal in obuval;
8. Kriminalistična balistika;
9. Sledovi zemlje in razstlin;
10. Kontaktni mikrosledovi
11. Sledovi stekla;
12. Sledovi orodja;
13. Sledovi vonja;
14. Forenzična entomologija;
15. Ostale vrste sledi.
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Gospodarski sistem in politika

Obseg ur: 90
Nosilec: prof. dr. Jože Mencinger

Vsebina

1. Uvod
1.1. Ekonomske vede

1.1.1. Sistem ekonomskih ved
1.1.2. Proučevanje ekonomskih zakonitosti
1.1.3. Uspešnost gospodarjenja

1.2. Družbeni produkt
1.2.1. Merjenje velikosti
1.2.2. Problemi merjenja

 
2. Slovensko gospodarstvo
2.1. Gibanje in struktura družbenega produkta Slovenije

2.1.1. Družbeni produkt
2.1.2. Strukture družbenega produkta
2.1.4. Industrija

2.1.4.1. Pojem, pomen, struktura in razporeditev
2.1.4.2. Industrializacija
2.1.4.3. Značilnosti in razvoj slovenske industrije

2.1.5. Kmetijstvo
2.1.5.1. Pojem, panoge in pomen kmetijstva
2.1.5.2. Povpraševanje in ponudba kmetijskih pridelkov
2.1.5.3. Institucionalna ureditev in razvoj slovenskega kmetijstva
2.1.5.4. Determinante kmetijske pridelave in pridelava
2.1.5.5. Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika EU

2.1.6. Gradbeništvo
2.1.7. Promet
2.1.8. Trgovina, obrt in gostinstvo 
2.1.9. Finančno posredovanje

2.1.9.1. Bančni sistem
2.1.9.2. Kapitalski trg

2.2. Determinante potencialne velikosti družbenega produkta in gos-
podarska rast

2.2.1. Prebivalstvo
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2.2.1.1. Demografski pojmi
2.2.1.2. Razvoj prebivalstva v Sloveniji
2.2.1.3. Zaposlenost in zaposlovanje
2.2.1.3. Brezposelnost

2.2.2. Družbeno bogastvo
2.2.2.1. Naravno bogastvo
2.2.2.2. Proizvedeno bogastvo
2.2.2.3. Akumulacija in rast družbenega bogastva

2.2.3. Tehnološki napredek in potencialni produkt
2.2.4. Produkcijska funkcija

2.3. Uporaba družbenega produkta
2.3.1. Potrošnja prebivalstva

2.3.1.1. Prejemki in izdatki
2.3.1.2. Potrošna funkcija
2.3.1.3. Struktura izdatkov
2.3.1.4. Porazdelitev dohodkov in bogastva

2.3.2. Investicije
2.3.2.1. Determinante investicijskega povpraševanja
2.3.2.2. Agregatna investicijska funkcija
2.3.2.3. Struktura in učinkovitost investicij

2.3.3. Zunanjetrgovinska menjava
2.3.3.1. Svetovna trgovinska menjava
2.3.3.2. Determinante uvoza in izvoza
2.3.3.3. Struktura trgovinske menjave
2.3.3.4. Plačilna bilanca in njene determinante

2.3.4. Javna poraba
2.3.4.1. “Market failure” in javne dobrine
2.3.4.2. Davki
2.3.4.3. Proračun in sistemi javne porabe

3. Razvoj gospodarskega sistema
3.1. Gospodarski sistemi in njihove determinante

3.1.1. Maksimiranje, racionalno ravnanje in oportuniteni stroski, 
3.1.2. Trgi produktov in trgi faktorjev,
3.1.3. Determinante gospodarskih sistemov

3.2. Lastnina
3.2.1. Privatna, državna in družbena
3.2.2. Od privatne k državni in družbeni lastnini
3.2.3. Od družbene k privatni lastnini

3.3. Upravljanje in sistemski razvoj
3.3.1. Pregled sistemskega razvoja

Učni načrt



63

3.3.2. Razpad gospodarskega sistema in Jugoslavije
3.3.3. Osamosvojitev – stroški in koristi

3.4. Tranzicija in evropeizacija slovenskega gospodarstva
3.4.1. Privatizacija in denacionalizacija
3.4.2. Makroekonomska stabilizacija
3.4.3. Evropska unija in vključevanje Slovenije 

4. Gospodarska politika
4.1. Neravnotežja v gospodarstvu

4.1.1. Agregatna ponudba in povpraševanje
4.1.1. Trgi produkta, dela, kapitala, denarja in deviz
4.1.2. Inflacija, brezposelnost, notranje in zunanje neravnotežje

4.2. Teorija gospodarske politike
4.2.1. Teorija, instrumenti in izbira ekonomske politike
4.2.2. Makroekonomski modeli

4.4. Denar in denarna politika
4.4.1. Denarni sistem Slovenije med 1991 in 2006
4.4.2. Evropska centralna banka
4.4.2. Determinante povpraševanja po denarju
4.4.3. Ponudba denarja in instrumenti denarne politike
4.4.4. Tečajna ureditev

4.5. Fiskalni sistem in politika
4.5.1. Davčni sistem
4.5.2. Proračun in javna poraba

4.5.2.1. Državni izdatki
4.5.2.2. Sistem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja

4.5.3. Proračunski primanjkljaj in javni dolg
4.5.4. Finančni tokovi med Slovenijo in EU
4.5.3. Ravnotežje na trgu produktov in denarnem trgu: IS-LM 
model

4.6. Osnove ekonomike evropske integracije
4.6.1. Integracija trgov produktov
4.6.2. Integracija trgov dela in kapitala 
4.6.3. Regionalna in kmetijska politika EU

Literatura:

Jože Mencinger: Gospodarski sistem in politika, http://www.pf.uni-
lj.si
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Burda&Wyplosz: Macroeconomics, Oxford University Press 2005;
Baldwin&Wyplosz: The Economics of European Integration, Mc-
Graw-Hill, 2004
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Nemška pravna terminologija

Obseg ur: 60
Nosilec: prof. dr. Janez Kranjc

Vsebina

I. Pojem pravne terminologije
- iz rimskega prava izvirajoči pravni izrazi
- splošni izrazi, ki imajo v pravu lahko specifičen pomen (npr. Sache, 
Klage, vollstrecken itd.)
- izrazi, ki imajo le strokovni pravni pomen (t.im. termini technici - npr. 
Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, Leihe itd.)

II. Značilnosti nemške pravne terminologije glede na tri pravna območja (s primeri):
a) Avstrija
b) Nemčija
c) švicarska pravna terminologija

III. Terminologija posameznih pravnih področij (s primeri):
a) osebno pravo
b) stvarno pravo
c) obligacijsko pravo
d) dedno pravo
e) mednarodno pravo

Učni načrt
f) kazensko pravo
g) ustavno pravo
h) upravno pravo

IV. Pravna stilistika z obrazci

Študijska literatura

S. Šarčevič - N. Sokol: Njemački za pravnike - Deutsch für Juristen, 
Pravni fakultet Zagreb, Zagreb zadnja izdaja;
Janez Kranjc, Nemška pravna terminologija, besedila, Ljubljana 2001 
(skripta).
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Angleška pravna terminologija

Obseg ur: 60
Nosilec: Robert Turk, univ. dipl. prav.

Vsebina

Words or expressions, below, which are both capitalized (begin with a ‘Capital Letter’) and  
are set apart in  ̀ single quotation marks´ designate titles of actual law courses in English-speak-
ing law study programs, such as ‘Criminal Law’, ‘International Law’.

I. Legal terminology in the global context
1.  The interconnection between law and language
2.  Striving for a ‘generic’ English legal terminology 

a) Applicability to varied systems and contexts
b) ‘Universal Declaration of Human Rights’

II. Legal terminology in the context of European integration
1.  Treaties integrating Europe
2.  A Constitution for Europe?
3.  Institutions of the European Union
4.  Legislation and the legislative process
5.  Caselaw

III. Comparing legal systems: Europe, United Kingdom, United States
1. Traditional view regarding ‘sources of law’

a) Constitutional, judicial, legislative, executive, administrative
b) ‘Civil Law System’: code-based legislative source
-- Continental Europe, Scotland, U.S. State of Louisiana
-- Inquisitorial method for adjudicating disputes
c) ‘Common Law System’: precedent-based judicial source
-- United Kingdom (not Scotland) & United States (49 states)
-- Adversary method for dispute adjudication
d) Parallel bodies of law: ‘Common Law’ and ‘Equity’

2. Comparison of constitutions
3. The judiciary 
4. The bar
5. ‘Jurisprudence’
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IV. Terminology in context: ‘Constitutional Law’
1. ‘Separation of powers’ (legislative, executive, judicial)
2. ‘Judicial review’
3. Comparative constitutional adjudication
4. Comparing two distinct constitutional systems:

a) U.K. ‘parliamentary’ & U.S. ‘presidential’  systems
b) U.K. House of Lords & U.S. Supreme Court

V. Terminology in context: ‘Criminal Law’
1. (Substantive) ‘Criminal Law’
2. ‘Criminal Procedure’
3. ‘Evidence’
4. ‘Penology’ & post-conviction remedies
5. ‘Criminology’

VI. Terminology in context: ‘Civil Law’
1. ‘Property’ (real & personal; bailment)
2. ‘Contracts’ & ‘Transport’

a) Common law contract principles
b) Statutes  (e.g. ‘Uniform Commercial Code’)

3. ‘Torts’ & ‘Insurance’
a) Intentional torts
b) Negligence
c) Strict liability

4. ‘Business Entities’
a) ‘Sole Proprietorships’
b) ‘Partnerships’ (general & limited)
c) ‘Corporations’

5. ‘Intellectual Property’ (e.g. copyright law)
6. ‘Inheritance’ (‘Decedents’ Estates’)
7. ‘Family Law’ (‘Domestic Relations’)
8. `Evidence´
9. ‘Civil Procedure’
10. ‘Alternative Dispute Resolution’ (ADR) 
11. ‘Conflict of Laws’

VII. Terminology in context: ‘International Law’
1. Sources of international law
2. International organizations (e.g. United Nations)
3. Diplomatic & consular offices / services
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VIII. Terminology in context: regulating the legal profession
1. Legal education: ‘Professional Responsibility’
2. Bar admittance and membership
3. Codes of conduct for judges & lawyers

IX. Legal research & writing
1. Elements of legal style & syntax
2. The Bluebook: A Uniform System of Citation
3. Legal research: sources & methods
4. Researching & writing legal documents: 

a) Legal memorandum 
b) Appellate brief 
c) Law journal article

X. Further enrichment
1. Essential reference sources
2. Recommended readings

Način preverjanja znanja in druge obveznosti študentov: 

Pisni in ustni izpit, kolokvij, daljša seminarska naloga, krajše pisne domače naloge

Študijska literatura: 

American Bar Association, ‘Law and the Courts’, 1987 (revised by R. 
Turk, 2007);
Robert Turk, ‘Equal Justice: Cases & Materials’ (revised edition for 
2008/09 academic year);
Other publications selected by the instructor specifically for the current 
academic year.
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Italijanska pravna terminologija

Obseg ur: 60
Nosilca: zasl. prof. dr. Bojan Zabel, Sandro Paolucci, univ. dipl. prav. 

Vsebina

I. Temeljni pojmi o pravu (in državi)
a) Pojem prava (elementi opredelitve prava v prevladujočih smereh
italijanske pravne teorije)
b) Temeljne sestavine pravnega reda (pravna norma, pravni akt, pravni
viri, pravna razmerja, itn.)
c) Razlaga in uporabljanje prava
d) Opredelitev države, njene konstitutivne prvine in državne oblike
(oblika vladavine, oblika državne oblasti, oblika političnega sistema,
oblika državne ureditve)

II. Terminologija posameznih pravnih področij (pravnih panog)
a) Ustavno pravo
b) Upravno pravo
c) Civilno pravo
d) Gospodarsko pravo
e) Kazensko pravo
f) Kazensko procesno pravo
g) Civilno procesno pravo
h) Pravo EU

III. Slogovne posebnosti italijanskega pravnega jezika (na zako-
nodajni, teoretičniin praktični ravnini)

Študijska literatura

Pravna besedila, ki jih bodo študentje prejeli na predavanjih.
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Francoska pravna terminologija

Obseg ur: 40
Nosilec: Rastko Rafael Kozlevčar, univ. dipl. prav., prof. franc. in šp. j.

Vsebina

I. Uvod
a.) Značilnosti francoskih pravnih besedil 
b.) Posebnosti francoske pravne terminologije – splošno

II. Terminologija posameznih pravnih področij (pravnih panog):
a.) Ustavno pravo (analiza ustavnega besedila s poudarkom na pristojnostih 
in organizaciji nosilcev zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti);
b.) Civilno pravo (pojem civilne odgovornosti in analiza civilne sodbe; 
vrste pogodb in pogoji za veljavno sklenitev pogodbe ter analiza najemne 
pogodbe; temeljni pojmi družinskega in dednega prava);
c.) Kazensko procesno pravo (poglavitne faze kazenskega postopka in 
analiza kazenske sodbe);
d.) Kazensko materialno pravo (temeljni pojmi) 
e.) Delovno pravo (temeljni pojmi in analiza pogodbe o zaposlitvi)
f.) Gospodarsko pravo (temeljni pojmi)       

Študijska literatura :

Jean-Luc Penfornis Le français du droit, CLE International, 1999
Christine Schmidt Introduction à la langue juridique française, 
Baden-Baden, 1997
Gerard Cornu Vocabulaire juridique, PUF, 2003 
Raymond Guillien,
Jean Vincent Lexique de termes juridiques, Dalloz, 1993 
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Stvarno pravo

Obseg ur: 90
Nosilec: prof. dr. Miha Juhart

Vsebina
I. Stvarno pravo
1. Stvarno pravo v sistemu civilnega prava
2. Temeljne značilčnosti stvarnopravnih razmerij
3. Temeljna načela stvarnega prava
4. Temeljni pojmi stvarnega prava
5. Pravni viri

a) Ustava RS
b) Pomen 67. člena Ustave
c) Zakoni

II. Posest
1. Pojem in zgodovinski razvoj posesti

a) Subjektivna koncepcija posesti
b) Objektivna koncepcija posesti

2. Funkcija in pomen posesti
3. Vrste posesti
4. Posestno posredovalno razmerje
5. Detencija
6. Varstvo posesti

a) samopomoč

III. letnik
2
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b) posestne tožbe

III. Splošno o lastninski pravici
1. Pojem lastninske pravice
2. Omejitve lastninske pravice

a) omejitve v javnem interesu
b) omejitve po volji lastnika
c) odnos med lastnino in pravicami na tuji stvari

3. Pridobitev lastninske pravice
a) izvorne pridobitve lastninske pravice
b) izvedene pridobitve lastninske pravice

4. Varstvo lastninske pravice
a) vindikacija in stvarnopravna reparacija
b) negatorna tožba
c) publicianska tožba
č) varstvo na drugih podorčjih

5. Prenehanje lastninske pravice
6. Lastninska pravica več oseb

a) solastnina
b) skupna lastnina

IV. Lastninska pravica na nepremičninah
1. Evidentiranje nepremičnin
2. Zemljiški kataster in kataster stavb

a) funkcije katastra
b) katastrski podatki
c) vodenje katastra
č) zveza med katastrom in zemljiško knjigo

3. Zemljiška knjiga
a) Načela zemljiške knjige
b) nastavitev in notranja organizacija zemljiške knjige
c) Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo
č) Vknjižba
d) Predznamba
e) Zaznambe
f) Osnove postopka v zemljiškoknjižnih zadevah

4. Pridobitev lastninske pravice na nepremičninah
5. Sosedsko pravo
6. Imisije
7. Meja in mejni spor

a) določanje meje v katastrskem postopku
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b) določanje meje v sodnem postopku
8. Obligacijske pravice na nepremičninah, ki se vpisujejo v zemljiško
knjigo

V. Etažna lastnina
1. Pojem in pravna narava etažne lastnine
2. Predmet etažne lastnine
3. Nastanek etažne lastnine
4. Pravno razmerje na skupnih delih
5. Upravljanje
6. Izključitvena tožba
7. Posebnosti zemljiškoknjižnega vpisa
8. Aktualni problemi etažne lastnine

VI. Posebne omejitve lastninske pravice na nepremičninah
1. Zakonita predkupna pravica
2. Kmetijska zemljišča in gozdovi
3. Naravna in kulturna dediščina
4. Javno dobro
5. Stvarnopravne posledice urejanja prostora
6. Razlastitev

VII. Lastninska pravica na premičninah
1. Izvorni načini pridobitve lastninske pravice na premičninah
2. Pridobitev s pravnim poslom
3. Pridobitev od razpolagalno nesposobne osebe
4. Pridržek lastninske pravice

VIII. Služnosti
1. Stvarne in osebne služnosti
2. Stvarne služnosti

a) pridobitev
b) vsebina služnosti
c) varstvo
d) prenehanje

3. Osebne služnosti
a) Užitek
b) Raba
c) Stanovanje

4. Služnost v javno korist
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IX. Stavbna pravica
1. Pojem in pomen stavbne pravice
2. Pridobitev stavbne pravice
3. Vsebina stavbne pravice
4. Prenehanje stavbne pravice
5. Posebnosti vpisa v zemljiško knjigo

X. Zastavna pravica in zemljiški dolg
1. Pojem in pomen zastavne pravice

a) prednostne poplačilna pravica
b) predmet zastavne pravice
c) naslov za pridobitev
d) akcesornost
e) varstvo zastavne pravice

2. Hipoteka
a) načela hipoteke
b) navadna in notarska hipoteka
c) poplačilo iz hipoteke
d) skupna hipoteka

3. Zemljiški dolg
4. Ročna zastava
5. Neposestna zastavna pravica na premičninah
6. Zastavna pravica na terjatvi
7. Zastavna pravica na vrednostnem papirju
8. Zastavna pravica na drugih premoženjskih pravicah

XI. Druge oblike stvarnopravnih zavarovanj
1. Prenos lastninske pravice v zavarovanje
2. Odstop terjatve v zavarovanje

XII. Pravica stvarnega bremena
1. Pojem in pomen stvarnega bremena

Študijska literatura

Juhart, Tratnik, Vrenčur: Stvarno pravo, GV Založba, 2007;
Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili prof. dr. Mihe Juharta, 
GV Založba, 2002;
Stanovanjski zakon z uvodnimi pojasnili dr. Mihe Juharta, GV 
Založba, 2003;
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Zakoni, ki urejajo stvarnopravna razmerja, v obsegu, ki bo določen na 
predavanjih;
dr. B. Sajovic, Osnove civilnega prava - stvarno pravo I, Uradni list 
RS, Ljubljana 1992;
dr. B. Sajovic, Osnove civilnega prava - stvarno pravo II., Uradni list 
RS, Ljubljana 1993.

Priporočena:
Frantar Tone: Stvarno pravo, Gospodarski vestnik 1993;
Plavšak, Frantar, Juhart: Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem, 
Gospodarski vestnik 1988;
Juhart Miha: Etažna lastnina, Gospodarski vestnik (2000).
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Dedno pravo

Obseg ur: 45
Nosilka: izr. prof. dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic

Vsebina

I. Dedovanje
1. Splošno o dedovanju in o dednem pravu

2. Viri dednega prava v Republiki Sloveniji 

3. Značilnosti pravne ureditve dedovanja
3.1. Predmet dedovanja: zapuščina

3.1.1. dedovanje lastninske pravice ter drugih pravic in obveznosti
3.1.2. zmanjšanje zapuščine zaradi izločitev iz zapustnikovega premoženja

3.2. Druge značilnosti

4. Pogoji za dedovanje
4.1. Smrt zapustnika
4.2. Dedni naslov
4.3. Obstoj dediča
4.4. Dedna sposobnost, neobstoj dedne nevrednosti

5. Zakonito dedovanje
5.1. Red dedovanja: krog zakonitih dedičev
5.2. Značilnosti dedovanja posameznih kategorij dedičev

5.2.1. dedovanje zapustnikovih sorodnikov
5.2.2. dedovanje pri posvojitvi
5.2.3. dedovanje zapustnikovega zakonca
5.2.4. dedovanje zapustnikovega izvenzakonskega tovariša
5.2.5. dedna pravica staršev
5.2.6. dedna pravica partnerja v istospolni partnerski skupnosti

5.3. Nujni delež
5.3.1 temeljni pojmi, pravna narava, krog nujnih dedičev, višina nu-
jnega deleža in izračunavanje
5.3.2 prikrajšanje nujnega deleža in odprava prikrajšanja
razdedinjenje in odvzem nujnega deleža v korist potomcev

5.4. Vračunanje daril in vodil v dedni delež
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5.4.1. pojem
5.4.2. krog zavezancev in predmet vračunanja
5.4.3. način vračunanja

6. Oporočno dedovanje
6.1. Oporoka: pojem in značilnosti
6.2. Pogoji za veljavnost oporoke

6.2.1. oporočna sposobnost prava in resnična volja zapustnika
6.2.2. možnost in dopustnost, določenost ali določljivost vsebine
oporoke in dopustnost podlage oporočnega razpolaganja
6.2.3 spoštovanje zahtev obličnosti

6.3. Oblike oporoke
6.3.1. lastnoročna oporoka
6.3.2. pismena oporoka pred pričami
6.3.3. ustna oporoka
6.3.4. sodna oporoka
6.3.5. oporoke, izpeljane iz sodne oporoke
6.3.6. mednarodna oporoka
6.3.7. notarska oporoka

6.4. Vsebina oporoke
6.4.1. vrste oporočnih določil in razlaga oporoke
6.4.2. postavitev dediča
6.4.3. volilo
6.4.4. nadomestitev (substitucija)
6.4.5. ustanovitev ustanove in razpolaganje v dovoljen namen
6.4.6. pogoji, rok, nalog
6.4.7. izvršitelj oporoke

6.5. Shranjevanje, preklic oporoke, rekonstrukcija oporoke

7. Dednopravne pogodbe

8. Zapuščina brez dediča

9. Pridobitev zapuščine in odpoved dediščini
9.1. Čas pridobitve
9.2. Odpoved dediščini in sprejetje dediščine
9.3. Dedna izjava
9.4. Pravni položaj dediča
9.5. Začasni skrbnik zapuščine

10. Sodediči
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10.1. Pravno razmerje do delitve dediščine
10.2. Skupnost dedičev
10.3. Delitev dediščine
10.4. Vračunanje

11. Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove
11.1. Vrste odgovornosti, obseg odgovornosti in pogoji za odgovornost
11.2. Ločitev zapuščine
11.3. Odgovorne osebe in uveljavljanje odgovornosti
11.4. Stečaj zapuščine

II. Varstvo in uveljavljanje pravic do zapuščine
1. Sredstva za varstvo in uveljavljanje pravic do zapuščine

2. Zapuščinski postopek
2.1. Pojem in pomen
2.2. Pomembnejša splošna pravila
2.3. Pristojnost
2.4. Pripravljanje zapuščinske obravnave
2.5. Zapuščinska obravnava

3. Uveljavljanje dedne pravice v pravdi
a) Kdaj je mogoče?
b) Dediščinska tožba

III. Dedovanje kmetijskih gospodarstev
1. Namen in razlogi posebne pravne ureditve
2. Predmet dedovanja
3. Zakonito dedovanje
4. Oporočno dedovanje

IV. Dedovanje denacionaliziranega premoženja
1. Uporaba splošnih pravil dednega prava pri denacionalizaciji
2. Posebna pravila za dedovanje denacionaliziranega premo-ženja

Študijska literatura

Obvezna:
Zakon o dedovanju (ZD, Ur.l.SRS 15/76, 23/78, Ur.l.RS 17/91, 
13/94, 40/94, 82/94, 117/00, 67/01, 83/01);
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Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur.l.RS 70/95, 54/99);
Zakon o denacionalizaciji (Ur.l.RS 27/91 - I, 56/92, 13/93, 31/93, 
24/95, 20/97, 23/97, 65/98, 76/98, 66/00, 11/01); samo čl. 7, 12, 15, 
60 do 62, 67 do 88;
Vse tri zakone z uvodnimi pojasnili (Karel Zupančič) vsebuje Zbirka 
predpisov Dedovanje, 8. spremenjena in dopolnjena izdaja, ČZ Uradni 
list RS, Ljubljana, 2005.;
Zupančič Karel, Uvodna pojasnila v: Dedovanje, 8. spremenjena in 
dopolnjena izdaja, Ur.l.RS Ljubljana 2005. 
Zupančič K. Žnidaršič Skubic V., Dedno pravo, 3. spremenjena in 
dopolnjena izdaja, UL RS, Ljubljana, 2008.

Priporočena:
Vedriš M., Klarič P., Grad-ansko pravo, Narodne novine, Zagreb 
2004 (v delu, ki se nanaša na dedno pravo);
Crnič J., Dika M., Hrvatin B., Jelčič O., Josipovoč T., Koharič Z., 
Matko Kocjan S., Dedovanje kmetijskih zemljišč in kmetij, ČZ Ur.l. 
SRS, Ljubljana 1973;
Blagojevič B., Nasledno pravo u Jugoslaviji, Beograd 1983 oz. vse 
prejšnje izdaje;
Kreč - Pavič, Komentar zakona o nasledjivanju, Zagreb 1964;
Markovič S., Nasledno pravo Jugoslavije, Beograd 1981;
Gavella Nikola, Nasljedno pravo, Zagreb 1986, 1990.
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Obligacijsko pravo - splošni del

Obseg ur: 90
Nosilci: prof. dr. Ada Polajnar-pavčnik, prof. dr. Peter Grilc, 
prof. dr. Miha Juhart

Vsebina
I. Uvod

1. Obligacija in obligacijsko razmerje (pojem, mesto v pravnem sistemu, 
razvoj)
2. Viri
3. Načela obligacijskega prava
4. Vrste obveznosti
5. Stranke v obligacijskih razmerjih (pojem stranke, večosebna razmerja)

II. Nastanek obveznosti
1. Pogodbene obveznosti
1.1 Pojem in vrste pogodb
1.2. Sklepanje
1.3. Predpostavke
1.4. Neveljavnost
1.5. Predpogodba

2. Enostranski obveznostni posli

3. Odškodninske obveznosti
3.1. Pojem in vrste
3.2. Predpostavke

3.2.1 Nedopustnost
3.2.2 škoda
3.2.3 Vzročna zveza
3.2.4 Odgovornost

3.3. Odškodnina
3.4. Posebni primeri odgovornosti

4. Povračilne obveznosti
4.1. Pojem in sistematika
4.2. Posamezne vrste (gestija, verzija, kondikcija)
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III. Učinki obveznosti
1. Relativnost
1.1. Obligacijsko razmerje in tretje osebe

1.1.1 Izpodbijanje prezadolženčevih ravnanj v stečaju in izven
njega (Actio Pauliana)
1.1.2. Pogodba v korist tretjega
1.1.3. Univerzalno in singularno nasledstvo

1.2. Posebnosti pri dvostranskih pogodbah
1.2.1. Pravilo sočasne izpolnitve
1.2.2. Clausula rebus sic stantibus

2. Izpolnitev
2.1. Pojem in pravna narava
2.2. Subjekti, predmet, modalitete

3. Kršitve obveznosti
3.1. Naknadna nemožnost
3.2. Dolžnikova in upnikova zamuda
3.3. Nepravilna izpolnitev
3.4. Pogodbena odškodninska odgovornost in nevarnost

IV. Sprememba subjektov
1. Cesija
2. Prevzem dolga
3. Asignacija

V. Utrditrev obveznosti
1. Poroštvo
2. Zastava
3. Varščina
4. Pridržna pravica
5. Ara
6. Pogodbena kazen
7. Predujem
8. Pripoznanje dolga
9. Pridržek lastninske pravice

VI. Spremembe in prenehanje obveznosti
1.1. Poravnava
1.2. Zastaranje
1.3. Stečaj
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2.1. Nadomestna izpolnitev
2.2. Novacija
2.3. Odpust dolga
2.4. Odprava pogodba
2.5. Pobotanje
2.6. Sodna položitev
2.7. Samopomočmna prodaja
2.8. Razveza z opcijo
2.9. Združitev
2.10. Prenehanje upnikovega interesa, prenehanje subjektov

Študijska literatura

Cigoj: Teorija obligacij, Ljubljana 1981;
Strohsack: Obligacijska razmerja, Ljubljana I (1995), II (1990) in III 
(1993);
Zakon o obligacijskih razmerjih s komentarjem - deli, ki se nanašajo na 
učni načrt;
Obligacijski zakonik.
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Obligacijsko pravo - posebni del

Obseg ur: 90
Nosilci: prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, prof. dr. Peter Grilc, 
prof. dr. Miha Juhart, izr. prof. dr. Barbara Novak

Vsebina

I. Pogodbeno pravo
1. Uvod v pogodbeno pravo
1.1. Vrste pogodb
1.2. Značilnosti gospodarskih pogodb

2. Pogodbe o odsvojitvi
2.1. Prodajna pogodba

2.1.1. Uvod
2.1.2. Sestavine
2.1.3. Cena
2.1.4. Obveznosti in pravice strank
2.1.5. Garancija
2.1.6. Modalitete prodajne pogodbe

2.1.6.1. Kup na poskušnjo
2.1.6.2. Prodaja po vzorcu ali modelu
2.1.6.3. Prodaja s specifikacijo
2.1.6.4. Prodaja na obroke
2.1.6.5. Akreditivna prodaja

2.1.7. Unifikacija in harmonizacija prodajne pogodbe
2.1.7.1. Trgovinske klavzule
2.1.7.2. Dunajska konvencija

2.2. Menjalna pogodba
2.3. Darilna pogodba
2.4. Posojilna pogodba
2.5. Pogodba o dosmrtnem preživljanju
2.6. Pogodba o izročitvi premoženja
2.7. Pogodba o preužitku

3. Pogodbe o storitvah
3.1. Podjemniška pogodba
3.2. Gradbena pogodba
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3.3. Mandat
3.4. Pogodba o posredovanju
3.5. Pogodba o trgovskem zastopanju
3.6. Špediterska pogodba
3.7. Komisijska pogodba
3.8. Pogodba o kontroli blaga in storitev
3.9. Hramba
3.10. Skladiščna pogodba
3.11. Turistične pogodbe

4. Pogodbe o uporabi
4.1. Posodbena pogodba
4.2. Rabokupna pogodba

5. Pogodbe o udeležbi
5.1. Societetna pogodba

6. Pogodbe avtonomnega gospodarskega prava
6.1. Uvodno
6.2. Pogodba o leasingu
6.3. Pogodba o factoringu in pogodba o forfeitingu
6.4. Pogodba o franchisingu
6.5. Pogodba o know-howu
6.6. Pogodba o inženiringu
6.7. Pogodba o managementu in consultingu
6.8. Pogodba o ustanovitvi poola
6.9. Pogodba o plasmaju kreditnih kartic

7. Druge pogodbe

8. Bančni posli
8.1. Pogodba o bančnem denarnem depozitu
8.2. Pogodba o tekočem računu; pog. o žiro računu
8.3. Kreditna pogodba, lombardni kredit
8.4. Pogodba o depozitu vrednostnih papirjev
8.5. Pogodba o sefu
8.6. Dokumentarni inkaso
8.7. Bančna garancija
8.8. Dokumentarni akreditiv
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II. Pravo vrednostnih papirjev
1. Splošni del
1.1. Gospodarski pomen vrednostnih papirjev
1.2. Zgodovinski razvoj
1.3. Pravni viri

1.3.1. V RS
1.3.2. Mednarodnopravni viri in unifikacija ter harmonizacija
prava vrednostnih papirjev

1.4. Vrste vrednostnih papirjev
1.4.1. Glede na vsebino zapisane pravice

1.4.1.1. Članski
1.4.1.2. Stvarnopravni
1.4.1.3. Obligacijski

1.4.2. Glede na upravičenca in glede na način prenosa
1.4.2.1. Prinosniški
1.4.2.2. Ordrski
1.4.2.3. Recta

1.4.3. Abstraktni in kavzalni
1.4.4. Posamični in masovni
1.4.5. Vrednostni in navadni
1.4.6. Glavni in stranski
1.4.7. Glede na osebo izdajatelja

1.5. Pojem vrednostnega papirja
1.6. Značilnosti vrednostnih papirjev

1.6.1. Vrednostni papir kot potrdilo
1.6.2. Vrednostni papir kot nosilec pravice
1.6.3. Vrednostni papir kot gospodarski faktor

1.7. Prenos vrednostnih papirjev
1.8. Teorije o vrednostnih papirjih
1.9. Prenehanje veljavnosti vrednostnih papirjev

2. Posebni del
2.1. Nakazilo civilnega prava kot temeljni tip in vrednostni papirji v
civilnem pravu

2.1.1. Nakazilo
2.1.2. Zadolžnica
2.1.3. Legitimacijski papirji in izkazni znaki
2.1.4. Hranilna knjižica

2.2. Blagovni papirji
2.2.1. Skladiščnica
2.2.2. Tovorni list
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2.2.3. Konosament
2.3. Ček
2.4. Menica
2.5. Delnica
2.6. Obveznica
2.7. Komercialni in blagajniški zapis
2.8. Certifikat
2.9. Kupon investicijskega sklada
2.10. Udeležbeni fondi
2.11. Stranski papirji
2.12. Sintetični oz. hibridni vrednostni papirji

3. Koneksne teme
3.1. Postopkovna pravila v zvezi z vrednostnimi papirji
3.2. Trgovanje z vrednostnimi papirji
3.3. Trendi razvoja vrednostnih papirjev

Študijska literatura

Cigoj, Institucije obligacij, Uradni list, Ljubljana 1989;
Grilc / Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, GV, Ljubljana 1998;
Ilešič / Ilešič, Dokumentarni akreditiv, Gospodarski vestnik, Ljublja-
na, str. 11-30, 33-44;
Ilešič, Zastopanje tujih podjetij ..., Univerzum, Ljubljana 1980, str. 9-
13, 51-110;
Juhart / Grilc / Ilešič / Strnad, Zavarovanje plačil in terjatev, GV, 
Ljubljana 1998; izbrane teme, strani bodo sporočene naknadno;
Zabel, Uvod v gospodarsko pogodbeno pravo, GV, Ljubljana 1987, str. 
5-236, 331-410;
Juhart / Grilc, Obligacijska razmerja po 7.oktobru 1991, PP 20/91;
Ilešič, Internacionalizacija obligacijskega prava, ZZR PF 1990;
Zabel, Akreditivni kup, Pravnik 1990, str. 3030-313;
Zabel, Konsignacija v zunanji trgovini, Pravnik, 1983, str. 269-288;
Incoterms 1990, GV, priloga Iz prakse za prakso, 20.12.1990, str. 43-48;
Več avtorjev, Komentar obligacijskega zakona, GV (v tisku); v obsegu, 
sporočenem na predavanjih.

Zakonodaja:
Zakon o obligacijskih razmerjih s komentarjem - deli, ki se nanašajo na 
učni načrt;
Splošne uzance za blagovni promet, U. l. FLRJ 15/1954;
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Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji bla-
ga z dne 11.4.1980, U.l. SFRJ, Mednarodne pogodbe 10/1984;
Obligacijski zakonik.

Druga literatura, predvsem članki in zakonodajni viri, bo sporočena na 
predavanjih.
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Civilno procesno pravo

Obseg ur: 150
Nosilca: prof. dr. Aleš Galič, prof. dr. Dragica Wedam-Lukić

Vsebina

Prvi del: Pravdni postopek
1. Splošni pojmi civilnega pravdnega postopka
1.1. Splošno o sodstvu in sodni funkciji
1.2. Civilni pravdni postopek, civilno procesno pravo
1.3. Razmerje med materialnim in procesnim pravom
1.4. Razmerje med pravdnim postopkom ter drugimi postopki

Razmerje med pravdnim in upravnim postopkom
Razmerje med pravdnim in kazenskim postopkom
Razmerje med pravdnim postopkom in postopkom pred
ustavnim sodiščem

1.5. Prostorske, osebne in časovne meje civilnega sodstva
1.6. Procesne predpostavke
1.7. Pravna pomoč
1.8. Viri nacionalnega in evropskega civilnega procesnega prava

2. Temeljna načela
2.1. Načelo zakonitosti
2.2. Načelo dispozitivnosti in oficialnosti
2.3. Razpravno in preiskovalno načelo
2.4. Načelo materialne resnice
2.5. Načelo proste presoje dokazov
2.6. Načelo obojestranskega zaslišanja
2.7. Načelo ustnosti, pismenosti in neposrednosti
2.8. Načelo pravnega interesa
2.9. Načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka
2.10. Načelo javnosti
2.11. Načelo pomoči neuki stranki
2.12. Načelo prirejenosti postopkov
2.13. Načelo vesti in poštenja v civilnem procesu

3. Procesni subjekti
3.1. Pojem in vrste procesnih subjektov
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3.2. Ustavna načela o sodiščih
3.4. Izločitev sodnikov
3.5. Sestava sodišča
3.6. Pristojnost sodišč v pravdnem postopku

3.6.1. Mednarodna pristojnost
3.6.2. Stvarna pristojnost
3.6.3. Funkcionalna pristojnost
3.6.4. Krajevna pristojnost

Pojem
Vrste (splošna, posebna in pomožna)
Izključna krajevna pristojnost
Določitev pristojnosti po višjem sodišču (delegacija in
ordinacija pristojnosti)
Prorogacija pristojnosti
Preizkus pristojnosti in spor o pristojnosti

3.7. Stranke
3.7.1. Sposobnost biti stranka
3.7.2. Pravdna in postulacijska sposobnost
3.7.3. Zastopanje v pravdi

Zakoniti zastopniki
Pooblaščenci
Zastopanje pravnih oseb

3.7.4. Stvarna in procesna legitimacija ter pravno nasledstvo v pravdi

4. Procesna dejanja
4.1. Pojem in vrste procesnih dejanja
4.2. Procesna dejanja strank
4.3. Procesna dejanja sodišča
4.4. Jezik strank in sodišča v postopku
4.5. Vloge, zapisniki in vročanje
4.6. Roki in naroki
4.7. Zamuda in vrnitev v prejšnje stanje

5. Procesna dejanja tožnika
5.1. Pojem in vrste tožb

5.1.1. Dajatvena tožba
5.1.2. Ugotovitvena tožba
5.1.3. Oblikovalna tožba

5.2. Učinki vložene in vročene tožbe (litispendenca)
5.3. Objektivna kumulacija zahtevkov

5.3.1. Začetna in naknadna kumulacija
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5.3.2. Eventualna kumulacija
5.4. Objektivna sprememba tožbe
5.5. Subjektivna sprememba tožbe
5.7. Umik tožbe

6. Procesna dejanja toženca
6.1. Obramba toženca

Materialni ugovori
Procesni ugovori
Pasivnost toženca v pravdi

6.2. Pobotanje v pravdi
6.3. Priznanje dejstev in pripoznava zahtevka
6.4. Nasprotna tožba

7. Sosporništvo in intervencija
7.1. Materialno in formalno sosporništvo
7.2. Zakonito sosporništvo
7.3. Navadno in enotno sosporništvo; nujno sosporništvo
7.4. Eventualno sosporništvo
7.5. Začetno in naknadno sosporništvo
7.6. Stranska intervencija

Navadna intervencija
Sosporniška intervencija
Intervencijski učinek

7.7. Obvestilo o pravdi in imenovanje prednika
7.8. Udeležba državnih organov v pravdi
7.9. Vzorčni postopek

8. Stroški pravdnega postopka
8.1. Pojem pravdnih stroškov in pravila o plačevanju stroškov
8.2. Načela za povrnitev pravdnih stroškov
8.3. Oprostitev plačila stroškov
8.4. Tožniška varščina

9. Dokazovanje
9.1. Splošni pojmi
9.2. Izvajanje, ocenjevanje in zavarovanje dokazov
9.3. Posamezna dokazna sredstva

Ogled
Listine
Priče
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Izvedenci
Zaslišanje strank

10. Potek postopka na prvi stopnji
10.1. Pripravljalni postopek in poravnalni narok
10.2. Glavna obravnava

11. Zastoji v postopku
11.1. Prekinitev postopka
11.2. Mirovanje postopka

12. Konec postopka na prvi stopnji
12.1. Pregled načinov končanja postopka
12.2. Sodna poravnava
12.3. Sodba

12.3.1. Pojem in vrste sodb
12.3.2. Sodba na podlagi pripoznave in sodba na podlagi odpovedi
12.3.3. Zamudna sodba
12.3.4. Delna in vmesna sodba

12.4. Sklep

13. Pravnomočnost
13.1. Materialna in formalna pravnomočnost
13.2. Začetek pravnomočnosti: deljena in enotna pravnomočnost
13.3. Objektivne, subjektivne in časovne meje pravnomočnosti

14. Pravna sredstva
14.1. Pojem in značilnosti pravnih sredstev
14.2. Pritožba

14.2.1 Vsebina pritožbe
14.2.2. Pritožbeni razlogi

bistvene kršitve določb pravdnega postopka
zmotna uporaba materialnega prava
nepravilna in nepopolna ugovotvitev dejanskega stanja

14.2.3. Postopek s pritožbo
14.2.4. Odločbe pritožbenega sodišča
14.2.5. Meje preizkusa spodbijanja odločbe
14.2.6. Pritožba zoper sklep

14.3. Revizija
14.3.1. Pojem, pomen in dopustnost revizije
14.3.2. Revizijski razlogi
14.3.3. Postopek z revizijo
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14.3.4. Meje preizkusa drugostopne odločbe in odločbe revizijskega
sodišča
14.3.5. Revizija zoper sklep

14.4. Zahteva za varstvo zakonitosti
14.5. Obnova postopka

14.5.1. Pojem
14.5.2. Obnovitveni razlogi
14.5.3. Obnovitveni postopek
14.5.4. Razmerje med obnovo postopka in drugimi izrednimi
pravnimi sredstvi

14.6. Tožba za razveljavitev sodne poravnave

15. Posebni postopki
15.1. Postopek v zakonskih sporih
15.2. Postopek v sporih zaradi ugotavljanja in spodbijanja očetovstva
in materinstva
15.3. Postopek za izdajo plačilnega naloga
15.4. Postopek v sporih majhne vrednosti
15.5. Postopek v sporih zaradi motenja posesti
15.5. Postopek v gospodarskih sporih
15.6. Postopek pred arbitražo; Temeljni pojmi

Študijska literatura

Obvezna:
Zakon o pravdnem postopku (Ur.l. RS 26/99, št. 96/02, št. 2/04, št. 
52/07, št. 45/2008);
Ude: Civilni pravdni postopek, Ljubljana 2002;
ZPP z uvodnimi pojasnili novele ZPP - A - 2002; Uradni list, Ljubljana, 
2002;
Galič: Gradivo za vaje iz CPP, študijsko gradivo (v fotokopirnici);
Galič: Novela zakona o pravdnem postopku (ZPP - D), Pravna praksa 
22/2007.

Priporočena:
Juhart: Civilno procesno pravo Jugoslavije, Ljubljana 1961;
Galič: Ustavno civilno procesno pravo, Ljubljana 2004;
Triva, Dika: Gradjansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2004.
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Delovno pravo

Obseg ur: 120
Nosilka: prof. dr. Polonca Končar

Vsebina

Prvi del: Temeljna vprašanja
1. Opredelitev in predmet delovnega prava

2. O delu in delovnem razmerju (razlikovanje med formalnim 
in neformalnim delom; vsako formalno delo ni delovno raz-
merje; delo in zaposlovanje na črno)

3. Delitev delovnega prava

4. Razmerje delovnega prava do nekaterih drugih pravnih panog

5. Značilnosti delovnega prava ( pluralizem glede na cilje in gle-
de na vire, ekspanzija, diferenciacija, fleksibilnost )

6. Delo in človekove pravice

7. Institucije in viri delovnega prava
7.1. Država kot dejavnik delovnega prava in državni viri
7.2. Organizacije delodajalcev in delavcev in avtonomni viri
7.3. Mednarodne organizacije in mednarodni viri

7.3.1. OZN in njene norme
7.3.2. Mednarodna organizacija dela in njene norme
7.3.3. Svet Evrope in njegove norme

Drugi del: Individualno delovno pravo
1. Politika zaposlovanja in pravna ureditev zaposlovanja
1.1. Posredovanje dela in zaposlitve
1.2. Aktivna politika zaposlovanja

2 Splošno o zakonskem urejanju delovnih razmerij
2.1. Namen ZDR
2.2. Subsidiarna uporaba ZDR
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3. Pogodba o zaposlitvi
3.1. Pojem in značilnosti
3.2. Razvoj teorije o delovni pogodbi ( civilistična koncepcija, teorija
delovne pogodbe)
3.3. Razmejitev pogodbe o zaposlitvi od nekaterih sorodnih
pogodb
3.4. Subsidiarna uporaba pravil civilnega prava
3.5. Oblika pogodbe o zaposlitvi
3.6. Stranke pogodbe
3.7. Pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodbe
3.8. Vsebina pogodbe
3.9. Temeljni in dodatne obveznosti pogodbenih strank
3.10. Sprememba ali sklenitev nove pogodbe zaradi spremenjenih 
okoliščin
3.11.Suspenz pogodbe
3.12.Posebnosti pogodb o zaposlitvi
3.13. Sprememba delodajalca
3.14. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

3.14.1. Načini
3.14.2. Odpoved pogodbe o zaposlitvi - splošno

3.14.2.1. Redna odpoved (odpovedni razlogi, odpoved s po-
nudbo nove pogodbe, odpovedni roki, odpoved večjemu številu 
delavcev iz poslovnih razlogov, odpoved zaradi začetka postopka 
prenehanja delodajalca ali prisilne poravnave, odpravnine)
3.14.2.2. Izredna odpoved (delodajalca, delavca, posebno varstvo 
pred odpovedjo)

3.14.3. Prenehanje pogodbe na podlagi sodbe sodišča
3.14.4. Prenehanje po samem zakonu

4. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
4.1.Pripravništvo
4.2. Poskusno delo
4.3. Pravica do plače
4.4. Delovni čas ( polni; nadurno delo, dopolnilno delo, razporejanje)
4.5. Nočno delo
4.6. Odmori in počitki
4.7. Letni dopust
4.8. Druge odsotnosti z dela
4.9. Izobraževanje
4.10. Disciplinska odgovornost
4.11. Odškodninska odgovornost
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4.12. Varstvo nekaterih kategorij delavcev
4.13. Varnost in zdravje pri delu

5. Uveljavljanje in varstvo pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja

6. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

7. Opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na 
delo v RS

8. Delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov

9. Inšpekcijsko nadzorstvo in pristojnosti inšpektorjev za delo

Tretji del: Kolektivno delovno pravo
1. Delodajalske organizacije

2. Delavske organizacije
2.1. Razvoj sindikatov v svetu v organizacijskem in funkcionalnem
smislu
2.2. Razvoj sindikatov na območju današnje RS
2.3. Sindikalni pluralizem in reprezentativnost sindikatov v RS

3. Kolektivno pogajanje in kolektivne pogodbe
3.1. Splošno o kolektivnih pogodbah in o učinkovitosti kolektivnega
pogajanja
3.2. O pravni naravi kolektivne pogodbe
3.3. Avtonomija kolektivnega pogajanja
3.4. Učinkovanje kolektivne pogodbe
3.5. Stranke in udeleženci
3.6. Veljavnost kolektivne pogodbe
3.7. Prenehanje kolektivne pogodbe
3.8. Reševanje kolektivnih delovnih sporov

4. Tristransko sodelovanje socialnih partnerjev in države
4.1. Oblike in intenzivnost sodelovanja
4.2. Ekonomsko-socialni svet
4.3. Socialni sporazum

5. Kolektivni delovni spori
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5.1. Opredelitev
5.2. Načini mirnega reševanja sporov
5.3. Stavka kot borbeni način reševanja sporov

6. Sodelovanje delavcev pri upravljanju
6.1. O soobstoju dveh mehanizmov sodelovanja delavcev v podjetju
6.2. Sodelovanje delavcev preko sveta delavcev, zbora delavcev ter
preko organov upravljanja

7. Sodno varstvo v primeru individualnih in kolektivnih delov-
nih sporov

Študijska literatura

Skupina avtorjev: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV 
založba, Ljubljana 2008;
P. Končar, L. Tičar, Praktikum za delovno pravo, gradivo za vaje, 4. 
spremenjena in dopolnjena izdaja, PF, Ljubljana, 2006;
Konvencije mednarodne organizacije dela s komentarjem, Inštitut za 
delo pri PF, GV Založba, Ljubljana 2006;
P. Končar, Delo in človekove pravice, Zbornik znanstvenih razprav, 
Pravna fakulteta 1990, str. 131-140;
P. Končar, Pravica do stavke: Kaj je to?, Združeno delo 2/1989, str. 
196-206;
P. Končar, Sindikalna svoboda in pravica do stavke v Ustavi RS in 
njuna zakonska ureditev, Podjetje in delo 7/1992, str. 818-826;
P. Končar, Uresničevanje sindikalne svobode in pravica do stavke ja-
vnih uslužbencev, Pravnik 6-8/1996, str. 309-328;
P. Končar, Vloga socialnega pri sprejemanju in uresničevanju delovnega 
prava ES, Delavci in delodajalci, 2-3/2004, str. 221-233;
B. Kresal, Plača kot ena temeljnih pravic in obveznosti pogodbenih 
strank v delovnem razmerju, Podjetje in delo, 8/1999/XXV, str. 1001-
1014;
L. Tičar, Plačilo v primeru insolventnosti delodajalca, Delavci in delo-
dajalci, 2-3/2004, str. 497-517;
Skupina avtorjev, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju s ko-
mentarjem, GV, Inštitut za delo pri PF, Ljubljana 1993;
M. Klampfer, Bistvene novosti procesnih pravil v individualnih de-
lovnih sporih, Delavci in delodajalci, 2-3/2004, str. 343-371;
I. Robnik, Načelo pospešitve postopka v individualnem delovnem sporu 
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po novem ZDSS-1, Delavci in delodajalci, 2-3/2004, str. 371-401;
M. Končina Peternel, Podlage za odškodninsko odgovornost deloda-
jalca, Delavci in delodajalci, 2-3/2004, str. 277-291;

Pri obravnavi posameznih delovno-pravnih institutov bo na najnovejšo literaturo opo-
zorjeno še na predavanjih.
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Pravo socialne varnosti

Obseg ur: 60
Nosilec: doc. dr. Grega Strban 
(pri izvedbi bo sodelovala tudi izr. prof. dr. Anjuta Bubnov-Škoberne)

Vsebina

I. Uvod v pravo socialne varnosti
1. Opredelitev prava socialne varnosti in razmejitev od drugih 
pravnih panog ter ekonomskih in socioloških disciplin

2. Temeljni sistemi in temeljni pojmi:
- socialna država
- socialna politika
- socialni primeri, zavarovani primeri
- socialna zaščita
- socialna varnost
- socialno zavarovanje in dodatno zavarovanje
- socialno varstvo
- socialne vzpodbude in ugodnosti
- socialne odškodnine

3. Temeljna načela socialne varnosti

4. Pravni viri
- mednarodni (sprejeti v OZN, MOD, Svetu Evrope, ES/EU)
- nacionalni (ustava, zakoni in drugi pravni akti)

5. Vrsta pravic do dajatev in storitev, nastanek in prenehanje 
pravic, pridobitev in izguba upravičenj

6. Subjekti pravic

7. Varstvo pravic

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem sistemov socialne varnosti

9. Organizacija sistemov socialne varnosti
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10. Zgodovinski razvoj sistemov socialne varnosti v svetu in v 
Sloveniji

II. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. Sistemi varstva za primer starosti

2. Zavarovanje za primer starosti
- temeljni pojmi
- vrste in obseg zavarovanj (obvezno, prostovoljno)
- krog zavarovancev
- vrste in vsebina pravic
- pogoji za pridobitev dajatev

3. Zavarovanje za primer delne ali popolne nezmožnosti za 
delo (invalidsko zavarovanje) in za telesno okvaro
- temeljni pojmi
- krog zavarovancev
- vrsta in vsebina pravic invalidov I., II, in III. kategorije in pogoji za
- pridobitev dajatev
- pravice oseb s telesno okvaro

4. Zavarovanje za primer smrti zavarovanca (družinsko in 
vdovsko zavarovanje)
- krog upravičencev
- vrsta in vsebina pravic
- pogoji za pridobitev dajatev

5. Pravice, ki imajo naravo socialnih pomoči

6. Pridobitev, uživanje in izguba upravičenj

7. Postopek uveljavljanja in varstva pravic
-postopek pri nosilcu zavarovanja
- sodno varstvo

8. Povrnitev povzročene škode ali neupravičeno pridobljenih 
dajatev

III. Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
1. Temeljni pojmi in sistemi zdravstvenega varstva
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2. Zdravstveno zavarovanje
- obvezno, prostovoljno
- krog zavarovanih oseb
- vrsta in vsebina pravic
- uveljavljanje in varstvo pravic
- povrnitev škode

3. Organizacija zdravstvene dejavnosti
- pristojnosti zavoda za zdravstveno zavarovanje
- javna in zasebna zdravstvena dejavnost
- pristojnosti združenj in zbornic
- pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev
- pravice zavarovanih oseb
- nadzor nad zdravstveno dejavnostjo

IV. Zavarovanje za primer brezposelnosti
1. Temeljni pojmi in sistemi varstva v primeru brezposelnosti

2. Vrsta, obseg in pogoji za nastanek pravic iz zavarovanja za 
brezposelnost

3. Pravice v okviru programov aktivne politike zaposlovanja

4. Organizacija in financiranje sistema zaposlovanja in zava-
rovanja za primer brezposelnosti

V. Socialno varstvo
1. Temeljni pojmi in sistemi socialnega varstva

2. Krog upravičencev

3. Sistem socialnovarstvenih storitev

4. Sistem socialnovarstvenih denarnih dajatev

5. Organizacija, financiranje in izvajanje dejavnosti

6. Postopki uveljavljanja in varstva pravic

VI. Varstvo otroka in družine
1. Sistem varstva otroka in družine
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2. Pravice ob rojstvu otroka

3. Pravice v zvezi z preživljanjem otrok

4. Pravice invalidnih otrok

Povezanost z drugimi predmeti
Predmet je povezan s predmetom Delovno pravo.

Študijska literatura

Obvezna:
A. Bubnov-Škoberne: 
A. Bubnov-Škoberne, G. Strban, Pravo socialne varnosti, GV Založba, 
Ljubljana, 2010.
Usklajevanje pokojnin: enakopravnost ali poseg v pridobljeno pravico, 
Pravna praksa, št. 8-9/2001;
Ustavna pravica do pokojnine?, Inštitut za javno upravo, Izobraževanje 
in usposabljanje v javni upravi, št. 3/2003, str. 235 - 258.

P. Končar: 
Vpliv norm Mednarodne organizacije dela, Združeno delo, št. 6/1983, 
str. 808-816.

K. Kresal-šoltes: 
Obseg pravice do sodnega varstva po 6. členu EKčP na področju
socialne varnosti, Podjetje in delo, št. 2/2000, str. 303-323.

J. Kuhelj: 
Uvodna pojasnila k Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovan-
ju, Uradni list RS, Ljubljana 2000.

G. Strban: 
Nekateri primeri (ne)utemeljenega razlikovanja v pravu socialne varnosti 
Slovenije in ES, Delavci in delodajalci - 2007 posebna izdaja, Prepoved 
diskriminacije, med varstvom človeških pravic in konkurenčnostjo delo-
dajalca, str. 67-94.
Položaj brezposlene osebe po spremebah ZZZPB in ZSV, Pravna praksa, 
št. 48/2006, str. II - VI.
Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU, PP, št. 11/2009, str. 54-56.
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Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja, PP, št. 
46/2009, str. 9-11.
Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja, Cankarjeva založba, Lju-
bljana, 2005 (v obsegu sporočenem na predavanjih);
Vrste dodatnih pokojninskih zavarovanj ter vrste in učinki davčnih 
ugodnosti, Delavci in delodajalci, št. 3/2001, str. 131-150;
Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti 
Evropska socialna listina - spremenjena,
Veljavni zakoni z novelami, in sicer:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1);
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ);          
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej);
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB);
Zakon o socialnem varstvu (ZSV);
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP).

Priporočena:
N. Belopavlovič, et. al.: 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem,
Gospodarski vestnik, Inštitut za delovna razmerja, Ljubljana, 2000.

A. Bubnov-škoberne:
Pravni vidiki socialne varnosti za brezposelne, Uradni list RS, Ljubljana 
1997;
Zavarovanje za brezposelnost za osebe, ki samostojno opravljajo deja-
vnost - samozaposlene osebe, Podjetje in delo, št.2/1995, str. 183-197;
Obvezna in prostovoljna zdravstvena zavarovanja, Delavci in delodaja-
lci, št. 1/2005, str. 5-18.
Pravo socialne varnosti - učni pripomoček, Pravna fakulteta, Ljubljana 
1999;
Definicje pojmov: socialna varnost, socialno zavarovanje, socialno varst-
vo, socialna zaščita, Pravna praksa, št. 44/2002, str. 31 - 33;
Pravica do socialne varnosti v ustavah držav EGS, Pravnik, št. 11-
12/1991, str. 483-485;
Pravice delavcev-državljanov držav članic Evropske unije v slovenskih
sistemih socialne varnosti, Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo, Mednarodna konferenca, Portorož, 21-23. 
april 2004, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004, str. 323-336;
Pravica do zdravstvenega varstva in pravica do zdravstvenih storitev, 
Pravnik, št. 1-3/2002, str. 51-79;
Pravica zavarovancev do starostne pokojnine po starem in novem ZPIZ 
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- pravni vidiki, Pravosodni bilten, št. 1/2001, str. 147 - 161;
Sistemi pokojninskega varstva - pravni vidiki, Podjetje in delo, št. 
1/1994, str. 69-84;
Socialna varnost za otroke, mladino in družino, Zbornik: Prestopniško 
in odklonsko vedenje mladih: vzroki, pojavi, odzivanje (ur. dr. Alenka 
Šelih), Ljubljana, Bonex, 2000, str. 57-76;
Temeljne socialne pravice in pravna ureditev v Evropi, Podjetje in delo, 
št. 6-7/2000, str. 1329-1339;

A. Cvetko: 
Ustanovitev socialnega sodišča, Podjetje in delo 1994/3, str. 290-298;
Vloga delodajalca v nekaterih institutih pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 1994/4, str. 408-419;
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih s komentarjem, GV Založba, 
Ljubljana, 2005. 

P. Končar: 
Evropa 1992: Pri ustvarjanju notranjega trga je treba upoštevati tudi so-
cialne razsežnosti, Združeno delo št. 5/1989, str. 433-400.

J. Novak:
Vloga sodnikov delovnih sodišč pri izvajanju socialne politike, Podjetje 
in delo, št. 2/2002, str. 292 - 308;
Sodnikov pogled na pravno pravilo, Podjetje in delo, št. 5-6/1996, str. 
1109- 1115;

M. Novak, P. Končar, A. Bubnov- Škoberne (ur.): 
Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem, Inštitut za 
delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, GV Založba, Ljubljana, 
2006.

A. Radovan: 
Socialna varnost v knjigi dr. Vilko Rozman: Delovna razmerja v
združenem delu, dr. Aleksander Radovan, Socialna varnost (III. dopol-
njena izdaja), Center za samoupravno normativno dejavnost, Ljubljana 
1978, str. 137-144 in 155-158.

G. Strban:
Postopek uveljavljanja pravic iz zavarovanja za brezposelnost in pravice 
do vključitve v program APZ, Podjetje in delo, št. 6-7/1999, str. 1452-
1464;
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Socialna varnost in posebnosti pravnega položaja dolgotrajno brezposel-
nih oseb, Podjetje in delo, št. 8/2000, str. 1645-1664;
Pravica do izbire osebnega zdravnika. Delavci in delodajalci, št. 1/2004, 
str. 27-48;
Pravna razmerja med ZZZS in izvajalci zdravstvene dejavnosti, Delavci 
in delodajalci, št. 2/2003, str. 373-392;
Globalizacija in prost pretok zdravstvenih storitev; v Pravni vidiki slovenske 
samobitnosti, leto po vstopu v EU, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 
2005, str. 169 - 190.
Posebnosti pogodb o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Podjetje in 
delo, št. 6 - 7/2005, str. 1654 - 1663.
Pravna razmerja v obveznem zdravstvenem zavarovanju, Znanstvena 
monografija, Delovno pravo in socialna varnost, Inštitut za primerjalno 
pravo pri pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, marec 2003, str. 25-44;
Pravica do zdravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, Zbornik 
znanstvenih razprav, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004, str. 
393-418;

J. Šinkovec: 
O socialni državi, Podjetje in delo, št. 7/1992, str. 783-789.
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Finance

Obseg ur: 120
Nosilec: izr. prof. dr. Marko Simoneti

Vsebina

Prvi del: Javne finance
1. Predmet javnih financ

2. Vloga javnega sektorja
2.1. Alokacijska funkcija in nepopolnost trga
2.2. Prerazdelitvena funkcija
2.3. Stabilizacijska funkcija

3. Uvod v teorijo javnih izdatkov
3.1. Vrste dobrin
3.2. Posebnosti javnih dobrin
3.3. Država kot producent javnih in zasebnih dobrin
3.4. Država kot financer javnih in zasebnih dobrin
3.5. Zunanji stroški in koristi dobrin

4. Uvod v davčno teorijo
4.1. Zaželjene lastnosti davčnega sistema
4.2. Osnovni davčni pojmi
4.3. Davčna obremenitev in prevaljevanje davkov
4.4. Optimalna obdavčitev

5. Sistem financiranja javne porabe v Sloveniji
5.1. Javnofinančni prihodki in odhodki
5.2. Proračun Republike Slovenije
5.3. Značilnosti proračunskega poslovanja
5.4. Prodaja državnega premoženja

6. Pokojninsko zavarovanje v Sloveniji

7. Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

8. Davki v Sloveniji
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8.1. Dohodnina
8.2. Davek od dohodka pravnih oseb
8.3. DDV in trošarine
8.4. Premoženjski davki

Drugi del: Poslovne finance
1. Predmet poslovnih financ

2. Finančni sistem
2.1. Vloga finančnega sistema v narodnem gospodarstvu
2.2. Finančni trgi, institucije in instrumenti

3. Oblikovanje obrestnih mer in cena vrednostnih papirjev
3.1. časovna vrednost denarja
3.2. Odnos med tveganjem in donosnostjo
3.3. Vrednotenje delnic in obveznic

4. Računovodstvo in poslovne finance
4.1. Računovodsko poročanje v Sloveniji
4.2. Bilanca stanja in izkaz uspeha
4.3. Analiza računovodskih izkazov

5. Finančno načrtovanje
5.1. Načrtovanje dobička
5.2. Poslovni, finančni in celotni vzvod
5.3. Dolgoročno finančno načrtovanje

6. Odločitve o dolgoročnih naložbah (investicijah)
6.1 Strošek kapitala in struktura financiranja
6.2 Notranja stopnja donosa, neto sedanja vrednost

7. Financiranje podjetja z lastniškim kapitalom
7.1. Oblike lastniškega kapitala
7.2. Viri lastniškega kapitala
7.3. Dividendna pilitika

8. Financiranje podjetja z dolgoročnim dolgom
8.1. Vpliv dolgoročnega dolga
8.2. Faktorji odločitve o dolgoročni zadolžitvi
8.3. Viri dolgoročnega dolga
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9. Finančno prestrukturiranje in kupoprodaja podjetja
9.1. Tehnike finančnega prestrukturiranja
9.2. Prodaja podjetja
9.3. Prevzem podjetja

Študijska literatura:

Stanovnik Tine: Javne finance, Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta, 2004;
Čok Mitja, Stanovnik Tine, Cirman Andreja, Prevolnik Rupel 
Valentina, Mrak Mojmir: Javne finance v Sloveniji, Univerza v Lju-
bljani, Ekonomska fakulteta, 2006;
Mramor Dušan: Uvod v poslovne finance, Gospodarski vestnik, 
1993;
Simoneti Marko et. al.: Finance, Gradivo s predavanj, 2006/2007.
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Filozofija prava

Obseg ur: 45
Nosilca: prof. dr. Marijan Pavčnik, izr. prof. dr. Miro Cerar

Vsebina

I. Splošni del
1. Filozofija prava
a) Opredelitev filozofije prava
b) Izvori filozofije prava
c) Pomen filozofije prava

Literatura:
Arthur Kaufmann: Uvod v filozofijo prava. Cankarjeva založba: Lju-
bljana 1994, str. 1-49. 
Gustav Radbruch: Pet minut filozofije prava, v: Pavčnik, Cerar, No-
vak: Uvod v pravoznanstvo. Uradni list RS: Ljubljana 2006, str. 13-14. 
Gustav Radbruch: Filozofija prava. GV Založba: Ljubljana 2007, par. 
1 in 2. 
Robert Alexy: Narava pravne filozofije, v: Pavčnik, Cerar, Novak: 
Uvod v pravoznanstvo, nav. delo, str. 389-399. 
Marijan Pavčnik: Teorija prava, Filozofija prava, v: Pavčnik, Cerar, 
Novak: Uvod v pravoznanstvo, nav. delo, str. 42-48.

2. Problemski razvoj filozofije prava
a) Ključna pravnofilozofska vprašanja
b) Filozofija prava v antiki
c) Srednjeveška filozofija prava
č) Novoveška filozofija prava
d) Pravnofilozofske smeri po drugi svetovni vojni
e) Onkraj naravnega prava in pravnega pozitivizma
f) Odzivi na padec berlinskega zidu
g) Smeri v novejši metodologiji vrednotenja v pravu

Literatura:
Kaufmann: Uvod v filozofijo prava, nav. delo, str. 50-145. 
Marijan Pavčnik: Teorija prava. 3. izd.: Ljubljana 2007, pogl. IX.8. in 
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pogl. XII. 
Marijan Pavčnik: Argumentacija v pravu. 2. izd. Cankarjeva založba: 
Ljubljana 2004, pogl. A.III.1 (str. 46-50) in pogl. A.VIII (str. 232-258). 
Radbruch: Filozofija prava, nav. delo, par. 1-3.

3. Pojem prava
a) Temeljne smeri ontologije prava
b) Sodobni pogledi na pojem prava
c) Vrednostne razsežnosti (modernega) prava
č) Vprašanje pravilnega prava
d) Vprašanje temeljne pravne norme

Literatura:
Kaufmann: Uvod v filozofijo prava, nav. delo, str. 27-28, str. 111-145. 
Miro Cerar: (I)racionalnost modernega prava. Bonex: Ljubljana 2001, 
str. 458 – 480. 
Radbruch: Filozofija prava, nav. delo, par. 4, 5, 7 in 9. 
Pavčnik: Teorija prava, nav. delo, pog. XII.7.
Hans Kelsen: Čista teorija prava. Ljubljana 2005, str. 60-63. 
Leonid Pitamic: Vprašanje temeljne pravne norma, v: Pitamic: Na ro-
bovih čiste teorije prava. Ur. in spremna študija: M. Pavčnik. Ljubljana 
2005, str. 121-128.

II. Posebni del
1. Jezik prava
a) Struktura jezika prava
b) Logično-semantična sestava pravnega pravila
c) Jezik prava
d) Pravni terminološki slovar

Literatura:
Pavčnik: Argumentcija v pravu, nav. delo, pogl. B.I (str. 261-274).  
Nikola Visković: O jeziku prava, v: Pravnik, št. 3-4/1988, str. 199-
214.

2. Argumentacija v pravu
a) Razsežnosti argumentacije v pravu. Nastajanje in razumevanje for-
malnih pravnih virov. Pravno odločanje v konkretnih primerih
b) “Uporabljanje prava” ali normativna konkretizacija zakona
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c) Prvine normativne konkretizacije zakona
č) Razlaga kot (re)konstrukcija pravnega pravila
d) Nadaljnje razvijanje zakona in prava
e) Med normativnim in dejanskim. Pomen tako imenovanega pravnega 
občutka. Teoretično osmišljanje potovanja pogleda sem in tja
f) Okrog “pravnega silogizma”
g) Utemeljitev pravne odločitve
h) Smeri teorije argumentacije v pravu

Literatura:
Pavčnik: Argumentacija v pravu, nav. delo (razen posebnega dela). 
Cerar: (I)racionalnost modernega prava, nav. delo, str. 439-458. 
Radbruch: Filozofija prava, nav. delo, par. 13 in 15.

3. Vrednote in pravo
a) Pravna aksiologija
b) Vrste vrednot v pravu
c) Vrednostna plat pravnega odločanja
d) Argument neprava
e) Onkraj pravnega pozitivizma
f) Človek in pravo. Opazovalčev in igralčev pogled

Literatura:
Leonid Pitamic: Naravno pravo in narava prava, v: Pitamic: Na robovih 
čiste teorije prava, nav. delo, str. 109-120. 
Radbruch: Pet minut filozofije prava, nav. delo. 
Radbruch: Filozofija prava, nav. delo, par. 4, 7 in 9. 
Alexy: Narava pravne filozofije, nav. delo. 
Pavčnik: Teorija prava, nav. delo, pogl. XI. in pogl. XII.2.6.
Cerar: (I)racionalnost modernega prava, nav. delo, str. 458 - 480.

4. Pravnofilozofski seminar
Teme, referati in literatura bodo sporočeni ob začetku semestra.
(Pravnofilozofski seminar bosta vodila prof. dr. Marijan Pavčnik in prof. dr. Miro 
Cerar, ml) 

Priporočljiva literatura:
Henri Batifol: La philosophie du droit. Paris 1981.
Cerar Miro, ml.: Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti. 2. izd. 
Ljubljana 1996.
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Isti: (I)racionalnost modernega prava. Bonex: Ljubljana 2001.
Ronald Dworkin: Law’s Empire. London 1986.
Boris Furlan: Problem realnosti prava. Ur. in spremna študija:  M. 
Pavčnik. Cankarjeva založba: Ljubljana 2002.
Fernando De Trazegnies Granda: Ciriaco De Urtecho: Pravda iz lju-
bezni. Cankarjeva založba: Ljubljana 2002.
J.W. Harris: Legal Philosophies. London 1980. 2. izd.: 1997.
H.L.A. Hart: Concept of Law. 2. izd. Oxford 1994.
Arthur Kaufmann: Rechtsphilosophie. 2. izd. München 1997.
Kaufmann, Hassemer, Neumann (ur.): Einführung in Rechtsphiloso-
phie und Rechtstheorie der Gegenwart (sedma izdaja). Heidelberg 2004.
Hans Kelsen: Čista teorija prava. Cankarjeva založba: Ljubljana 2005.
Janez Kranjc: Latinski pravni reki. Cankarjeva založba: Ljubljana 1994.
Vjekoslav Miličič: Opća teorija prava i države. 2. izd. Zagreb 2003 
(zlasti poglavja o aksiološki teoriji v pravu).
Aleš Novak: Narava in meje zavezujoče moči prava. Dokt. disertacija: 
Ljubljana 2003.
Marijan Pavčnik, Arne Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Cankarjeva 
založba: Ljubljana 2000. (Pri tem delu so pomembni zlasti posamezni 
ustavnopravni argumenti.)
Marijan Pavčnik: (Ne)vrednost pravoznanstva, v: Slovenci v 20. stoletju. 
Uredila D. Jančar, P. Vodopivec. Slovenska matica: Ljubljana 2001, str. 
77-88.
Marijan Pavčnik: Na robovih čiste teorija prava. Pitamičevo pojmovan-
je prava, v: Leonid Pitamic: Na robovih čiste teorije prava/An den Gren-
zen der Reinen Rechtslehre. Ljubljana 2005, str. 15-32.
Anton Perenič: Relativna samostojnost prava. Ljubljana 1981.
Leonid Pitamic: Na robovih čiste teorije prava/An den Grenzen der 
Reinen Rechtslehre. Ur. in spremna študija: M. Pavčnik. Ljubljana 
2005
Richard A. Posner: Pravo in literatura. Cankarjeva založba: Ljubljana 
2003.
Pravni terminološki slovar. Založba ZRC (ZRC SAZU): Ljubljana 
1999.
Gustav Radbruch: Filozofija prava. Cankarjeva založba: Ljubljana 
2001. Ponatis: GV Založba: Ljubljana 2007.
Jelica Šumič Riha, Rado Riha: Pravo in razsodna moč. Ljubljana 
1993.
Ljubomir Tadić: Filozofija prava. Zagreb 1983. 2. izd.: Beograd 1996.
Nikola Visković: Pojam prava. 2. izd. Split 1981.
Boštjan M. Zupančič: Pravo in prav. Ljubljana 1990. 
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Priporočljivi viri k posameznim problemskim sklopom bodo navedeni pri predavanjih 
in v pravnofilozofskem seminarju.

[Pojasnilo: Zasnova programa temelji na predpostavki, da študentke in študenti obv-
ladujejo tvarino uvoda v pravoznanstvo. Če ta predpostavka ni točna, je treba uvod 
v pravoznanstvo ustrezno ponoviti; za študij filozofije prava so posebej pomembni 
teoretični pogledi na pravo in državo, pri argumentaciji v pravu pa še posebej zgradba 
(zasnova) pravnega pravila in klasični razlagalni argumenti. Od študentk in študentov 
pričakujemo, da znanje iz prvega letnika nadgrajujejo.]
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Javna uprava

Obseg ur: 90
Nosilci: prof. dr. Rajko Pirnat, izr. prof. dr. Gorazd Trpin, 
izr. prof. dr. Bojan Bugarič, izr. prof. dr. Senko Pličanič

Vsebina:

Prvi del: Splošna vprašanja
I. Uvodni pojmi
1. Opredelitev predmeta
Opredelitev predmetov upravnega prava, upravnega postopka in
javne uprave. Medsebojna povezanost predmetov upravnega prava,
upravnega postopka in javne uprave.
2. Pojem uprave in upravljanja.
Terminološka vprašanja. Negativne in pozitivne, formalne in materialne 
opredelitve uprave in upravljanja. Organizacijski in funkcionalni vidik 
upravljanja. Posredna in neposredna uprava. Interna uprava.
Upravljanje kot informacijski proces in kot družbeni pojav.
3. Upravni proces.
Faze upravnega procesa. Delitev dela na področju upravljanja.
Prenašanje pooblastil za odločanje in izvrševanje splošnejših
odločitev. Strokovno tehnična uprava in neposredno izvrševanje
odločitev. Upravni ciklus.
4. Pojem javne uprave.
Proces upravljanja v javnih zadevah. Javni interes, družbene zadeve
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in družbene potrebe. Temeljne funkcije javne uprave.
5. Pojem državne uprave.
Nastanek in razvoj državne uprave. Družbena vloga države in njene
uprave. Razmerje države in njene uprave. Temeljne funkcije
državne uprave.

II. Proučevanje uprave
1. Upravna znanost.
Pojem in klasifikacija znanosti. Predmet in metoda družbenih znanosti.
Predmet, metode, objekt in viri upravne znanosti. Položaj
upravne znanosti v sistemu družbenih znanosti. Razmerje upravne
in upravnopravne znanosti.
2. Razvoj upravne znanosti.
Nastanek upravne znanosti. Kamerialistična šola in Lorenz von Stein. 
Diferenciacija upravne znanosti: upravnopravna smer in upravnotehnična 
smer. Tendence k ponovni integraciji proučevanja
uprave.
3. Upravni sistemi.
Pojem upravnega sistema in njegove vrste. Upravne organizacije
kot elementi upravnih sistemov in njihova opredelitev. Značilnosti
teritorialnih, asociativnih in funkcionalnih upravnih sistemov. Oris
razvoja upravnih sistemov. Diferenciacija in integracija upravnih
sistemov.

III. Vloga javne uprave v družbi
1. Pojem vloge javne uprave v družbi.
Opredelitev vloge uprave. Vloga, funkcije in naloge javne uprave.
Sintetični in analitični pristop pri ugotavljanju vloge uprave.
Dvojnost vloge uprave: uprava kot izvrševalec oblasti (oblastvena
vloga) in uprava kot “služabnik ljudstva” (servisna vloga). Teorija
birokracije in klasična francoska teorija javnih služb - upravne,
sodne in komercialne javne službe. Eksekutivna, kurativna in servisna 
funkcija državne uprave.
2. Razvojni pogled na vlogo javne uprave v družbi.
V loga uprave v antičnih družbah, fevdalizmu, absolutističnih
monarhijah, zgodnjem kapitalizmu, socializmu in sodobnih tržno-social-
nih družbah. Povezanost vloge uprave s splošnim družbenim razvojem.
3. Javna uprava in tranzicija
Reforma javne uprave v državah v tranziciji. Primerjava tranzicijskih 
državah.
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IV. Sistem javne uprave
1. Funkcionalni in organizacijski vidik sistema javne uprave
T emeljne funkcije javne uprave: regulatorna, pospeševalna in servisna.
Prepletenost in soodvisnost temeljnih funkcij javne uprave.
Organizacije za izvajanje temeljnih funkcij javne uprave. Pojem
upravne organizacije. Značilnosti upravne organizacije. Vrste
upravnih organizacij in njih posebnosti. Tendence v razvoju upravnih
organizacij: tendenca naraščanja, diferenciacije, profesionalizacije
in zmanjševanja prisilnosti.
2. Področja sistema javne uprave
Državna uprava. Lokalna samouprava. Javne službe. Para državne
organizacije. Varstvo pravic posameznikov v razmerju do uprave.
Javni uslužnbenci. Javne finance.
3. Normativni vidik sistema javne uprave
Razmerja med upravo in državljani pri odločanju o njihovih pravicah 
ter v medsebojnih stikih. Razmerja v sistemu javne uprave
in položaj zaposlenih. Pravna ureditev položaja organizacij, ki izvajajo 
funkcije javne uprave.
4. Javna uprava in Evropska unija
Struktura evropske izvršilne veje oblasti. Komisija in Svet: dualna
izvršilna oblast. Javna uprava med nacionalno državo in Evropsko
unijo. Evropski upravni prostor. Načela evropskega upravega prava.
Evropska javna uprava in nove evropske upravne institucije
(neodvisne agencije, komiteji - sistem komitologije).
5. Moderni principi delovanja javne uprave
Načelo odprtosti javne uprave. Dostop do informacij javnega
značaja. Sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov (“notice
and comment” postopek). Analiza učinkov predpisov (RIA). Druge
oblike sodelovanja pri sprejemanju predpisov. Odprta javna uprava in 
EU.

Drugi del: Državna uprava
I. Osrednja državna uprava
1. Vlada.
Zgodovinski izvor vlade. Položaj vlade ali vrha izvršilne oblasti v
nekaterih primerjalnih sistemih: kanclerski model vlade (Avstrija,
Nemčija); vlada kot svet ministrov (Italija), kabinetni model (Anglija); 
predsedniška izvršilna oblast (Francija, ZDA).
Sestava vlade in njeno oblikovanje; položaj predsednika vlade. Vladne 
službe in njih naloge ter organizacija. Funkcije vlade: eksekutivna,
kurativna, koordinativna in reprezentativna funkcijal. Pravni akti vlade. 
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Razmerje vlade do Državnega zbora in do ministrstev.
2. Ministrstva in drugi osrednji upravni organi
Ustavne določbe o strukturi uprave. Ustanovitev upravnih organov.
Ministrstva, upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev.
Drugi državni organi, ki opravljajo upravne naloge.
Funkcije minstrstev. Eksekutivna funkcija: pravne oblike izvrševanja
zakonov. Upravni nadzor: splošna vprašanja nadzora, nadzor
nad zakonitostjo, inšpekcijski nadzor, upravna inšpekcija. Skrb za
javne službe. Strokovne naloge v zvezi z državnim premoženjem.
Medsebojna razmerja ministrstev. Razmerje ministrstev in organov
ter organizacij v njih sestavi.

II. Lokalna uprava
1. Pojem teritorializacije uprave.
Osrednja in lokalna uprava. Problemi oblikovanja upravnoteritorialnih 
enot: splošne in posebne enote, naloge, območje. Razmerja
upravnih teritorialnih enot do lokalnih skupnosti. Vpliv prebivalcev
in lokalnih interesov na lokalno upravo. Lokalna uprava v
nekaterih primerjalnih upravnih sistemih.
2. Lokalna organizacija državne uprave
Upravni okraji (splošne upravne enote) in njihova notranja orga-
niziranost.
Naloge upravnih okrajev (enot). Vodenje upravnih
okrajev (enot). Razmerje vlade ter ministrstev in upravnih okrajev
Posebna upravna teritorialna organiziranost: javna varnost, obramba,
varstvo voda.

III. Sredstva
1. Financiranje državne uprave.
Sredstva državne uprave: viri in poraba. Problemi ekonomičnosti
in učinkovitosti uprave. Zgodovinski razvoj financiranja uprave.
Proračunski sistem. Sodobni poskusi uvajanja dohodkovnega sistema. 
Prednosti, pomanjkljivosti in omejitve.
Pravna ureditev javnih financ. Proračun države: pravni status, struktura, 
oblikovanje. Pravni režim državnega premoženja: upravljanje,
razpolaganje.
2. Finančni nadzor uprave
Oblike in načini finančnega nadzora. Proračunska inšpekcija. Nadzor 
računskega sodišča: sestava, pristojnost, postopek, akti in ukrepi.
3. Javna naročila
Pojem javnega naročila in pravna narava (akti poslovanja). Opredelitev 
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naročnika. Postopki oddaje javnega naročila. Javna naročila na
nekaterih posebnih področjih. Revizija javnih naročil.

Tretji del: Lokalna samouprava
I. Temelji lokalne samouprave.
1. Pojem lokalne samouprave in njena vsebina. Zgodovinski izvori
lokalne samouprave v Evropi. Razmerje med lokalno samoupravo
in državo. Pravna narava lokalne samouprave. Lokalne skupnosti in
njihove vrste. Lastnosti lokalnih skupnosti.
2. Upravni aspekt lokalne samouprave
Temeljni organi lokalnih skupnosti. Izvirne in prenešene naloge lokal-
nih skupnosti. Financiranje lokalnih skupnosti in njih nalog. Temelji 
lokalne samouprave v nekaterih primerjalnih upravnih sistemih.

II. ureditev lokalne samouprave v Sloveniji
1. Prva stopnja lokalne samouprave
Občina. Pogoji za ustanovitev občine in postopek ustanovitve,
vrste, področje delovanja (izvirna in prenešena pristojnost). Mestne
občine in njih posebne naloge. Organi občine in način njihovega
oblikovanja. Financiranje občin: viri, omejitve pri zadolževanju.
Občinska uprava in način odločanja. Pravni položaj delov občin.
2. Druga stopnja lokalne samouprave
V rste lokalnih skupnosti druge stopnje, način oblikovanja,
področje delovanja (izvirna in prenešena pristojnost), organi.
3. Razmerje lokalnih skupnosti do države
Upravni in sodni nadzor nad lokalno samoupravo. Varstvo lokalne
samouprave pred poseganjem države.

Četrti del: Nedržavna uprava
I. Splošna vprašanja
Parastatalne organizacije. Nevladne organizacije, Upravni aspekti
nedržavne uprave - javno pooblastilo. Samoregulacija in neodvisna
regulacija.

II. Javno pooblastilo
1. Pojem javnega pooblastila
Ustavne opredelitve. Nosilci javnega pooblastila. Način zaupanja javne-
ga pooblastila. Javno pooblastilo in posebne ali izključne pravice.
2. Vsebina javnega pooblastila
Izdajanje splošnih aktov: problemi identifikacije, primeri, pravna
narava in zakonitost. Izdajanje posamičnih aktov: identifikacija,
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primeri, postopek odločanja. Materialna dejanja: identifikacija, primeri.
Upravni nadzor: možnosti in zakonske omejitve.

III. Osebe javnega prava
1. Opredelitev oseb javnega prava
Pojem pravne osebe javnega prava. Identifikacijski kriteriji: način
ustanovitve, funkcije, financiranje, ingerence ustanovitelja. Splošni
pravni režim oseb javnega prava.
2. Vrste oseb javnega prava
Teritorialne in specializirane osebe javnega prava. Teritorialne:
država in njih povezave, lokalne skupnosti in njih deli. Specializirane
osebe javnega prava: javni zavodi, javna podjetja, javne agencije,
javni skladi, “sui generis” osebe javnega prava.

IV. Nedržavne upravne organizacije
1. Splošna vprašanja
Pojem - organizacije, ki opravljajo naloge nedržavne uprave. Pravni
status nedržavnih upravnih organizacij: osebe javne in osebe
zasebnega prava. Funkcije nedržavnih upravnih organizacij: regulatorne, 
servisne in prostovoljne nedržavne upravne organizacije.
2. Zbornice
Pojem. Način ustanovitve, Vrste zbornic: gospodarske in profesionalne.
Organi zbornic. Financiranje zbornic. Javna pooblastila
zbornic. Problematika obveznega članstva.
3. Javne agencije
Razlogi za neodvisne regulatorne organizacije. Elementi neodvisnosti:
statusni, personalni, funkcionalni, finančni. Splošna pravna
ureditev javnih agencij: vrste, način ustanovitve, organi, upravljanje,
naloge. Posebne javne agencije.
4. Javni skladi
Opredelitev in razmerje do ustanov. Pravna ureditev javnih skladov:
vrste, način ustanovitve, organi, upravljanje, namensko premoženje,
prenehanje. Posebni javni skladi.

Peti del: Javne službe
I. Splošno o javnih službah
1. Pojem javne službe
Nastanek in razvoj javnih služb. Vrste javnih služb: gospodarske
in negospodarske javne službe. Materialni kriteriji za opredelitev
javne službe: netržnost in naravni monopoli, nujnost, kolektivna
narava dobrin, prisilnost. Javne službe kot dejavnosti s posebnimi
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obveznostmi - obveznosti javne službe.
2. Liberalizacija javnih služb
Pojmi:liberalizacija, komercializacija, privatizacija. Posebne in
izključne pravice ter pravo EU: pojem, dopustnost podeljevanja.
Pravni instrumenti liberalizacije: ločitev dejavnosti (“unbundling”),
neodvisno upravljanje.

II. Gospodarske javne službe
1. Pojem teh služb in njih upravljanje
Opredelitev in vrste gospodarskih javnih služb. Način upravljanja:
direkcija, javni holding, neodvisni regulatorji. Financiranje gospodar-
skih javnih služb. Položaj uporabnikov.
2. Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.
Režijski obrat: pravni položaj, način delovanja. Gospodarski javni
zavod: pravni položaj, sredstva, način upravljanja. Javno podjetje:
ustanovitev in pooblastila ustanovitelja, razmerje do pravne ureditve
gospodarskih družb. Koncesija: pojem in zgodovinski izvor,
podelitev koncesije, pravna narava koncesijske pogodbe, oblike
prenehanja koncesije (pogodbene in javnopravne). Vlaganje javnega
kapitala: namen, postopek vlaganja.

III. Druge javne službe
T. i. negospodarske ali socialne javne službe. Javni zavod: pravni
status, organi, način upravljanja. Koncesija na področju socialnih
javnih služb. Druge javne službe.

Šesti del: Ljudje v upravi
I. Splošna vprašanja
Politični funkcionarji, javni uslužbenci in uradniki. Razvojni
pogled na službo v javni upravi. Položaj javnih uslužbencev in
upravnih delavcev v nekaterih primerjelnih sistemih (Anglija,
Avstrija, Nemčija).

II. Politični funkcionarji
Opredelitev funkcionarjev in njihove vloge. Poklicni in nepoklicni
funkcionarji. Vrste funkcionarjev: lokalni in državni, funkcionarji
državnega zbora in vlade. Nezdružljivost opravljanja javne
funkcije z zasebno dejavnostjo.

III. Javni uslužbenci
Status javnih uslužbencev. Obseg normativne ureditve javnih uslužbencev. 
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Kategoirije javnih uslužbencev. Temeljna načela uslužbenske
zakonodaje. Sistem zaposlovanja javnih uslužbencev. Klasifikacijski
sistem. Sistem napredovanja javnih uslužbencev. Sistem usposabljanja
javnih uslužbencev. Sistem nagrajevanja javnih uslužbencev.
Pravice obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev. Moderni
načini upravljanja s kadrovskimi viri v javni upravi.

Študijska literatura

Bučar, France: Upravljanje, Cankarjeva založba, Ljubljana 1981;
Bugarič, Bojan: Reforma javne uprave v državah v tranziciji, III. Dnevi 
javnega prava, Portorož, 1997 (zbornik);
Bugarič, Bojan: Od hierarhične k odprti javni upravi, Dnevi slovenske 
uprave, Visoka upravna šola, Portorož 2002 (zbornik);
Godec, Rupko: O funkcijah in o načelih državne uprave, Vestnik IJU 
1-2/1979, Ljubljana 1979;
Godec, Rupko; Horvat, Mitja; Pirnat, Rajko; Šturm, Lovro; 
Trpin, Gorazd: Upravni zbornik, Inštitut za javno upravo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 1993; str. 1-154;
Grad, Franc: Lokalna demokracija, Uradni list RS, Ljubljana 1998, str. 
97-131;
Grad, Franc: Parlament in vlada, Uradni list RS, Ljubljana 2000, str. 
119 -136 in 279 - 317;
Pirnat, Rajko: Osebe javnega prava: (prispevek k reinstituciji pojma v 
slovenskem pravu). Javna uprava, vol. 31, št. 4 (1995), str. 477-492;
Pirnat, Rajko: Problematika pravne ureditve koncesij. Javna uprava, 
1999, let. 35, št. 1, str. 7-26;
Pirnat, Rajko: Neodvisne upravne institucije. Javna uprava, 1999, let. 
35, št. 3, str. 449- 466;
Pličanič, Senko: Javne službe, Javna uprava, 1995, letnik 31, št. 4, str. 
493-512;
Pličanič, Senko: Vloga države v gospodarskih družbah, ki opravljajo 
gospodarske javne službe, Zbornik posvetovanja VI. dnevi javnega prava, 
Inštitut za javno upravo pri PF, Ljubljana 2000, str. 121-136;
Trpin, Gorazd: Pokrajine in upravna teritorializacija, Javna uprava, 
1998, let. 34, str. 251- 262;
Trpin, Gorazd: Javni skladi in javne agencije, Zbornik posvetovanja 
VI. dnevi javnega prava, Inštitut za javno upravo pri PF, Ljubljana 2000, 
str. 175-190;
Trpin, Gorazd: Predpisi o državni upravi, vladi in ministrstvih - uvodna 
pojasnila, Uradni list RS, Ljubljana 1995, str. 7-52;

Učni načrt



125

Trpin, Gorazd: Načelo odprtosti javne uprave. Javna uprava, 2000, let. 
36, št. 4, str. 409- 419;
Trpin, Gorazd: Državna uprava edest let po sprejemu ustave, Zbornik 
posvetovanja VII. Dnevi javnega prava, IJU, Ljubljana 2001, str. 257-
271;
Virant, Gregor: Zbornice, Podjetje in delo, Letn. 25, 1999, št. 6/7; 
Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999, str; 
Vlaj, Stane: Lokalna samouprava, FDV, Ljubljana 1998.

V obvezno študijsko literaturo spadajo tudi veljavni zakoni, ki urejajo obravnavana 
področja.

iv. letnik



126

Upravno pravo

Obseg ur: 105
Nosilci: prof. dr. Rajko Pirnat, izr. prof. dr. Senko Pličanič, 
izr. prof. dr. Bojan Bugarič, doc. dr. Mitja Horvat 

Vsebina

I. Uvodni pojmi
1. Zakonodajna, izvršilna, upravna in sodna dejavnost. 
Javno pravo. Upravno pravo. Predmet upravnega prava. Nastanek in 
razvoj upravnega prava. Razmerje upravnega prava do drugih pravnih 
vej in njegova razmejitev z njimi. Upravnopravna znanost. Viri up-
ravnega prava. Sistem upravnega prava. Razmerje med pravom Evrop-
ske unije in upravnim pravom.

2. Splošni pojmi: Javnopravno in upravnopravno razmerje. 
Javnopravno in zasebnopravno delovanje uprave. Javna pravica in ja-
vnopravni interes.
Pravni akti in materialna dejanja (realni akti). Upravne norme in upravni 
akti. Hierarhija pravnih norm in pravnih aktov. Objavljanje pravnih
aktov.

3. Ustavna in filozofska izhodišča upravnega prava. 
Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na področju ja-
vne uprave. Demokratična in pravna država. Načelo delitve oblasti. 
Razmerja med vejami oblasti in uprava.

II. Pravne oblike delovanja uprave
Temeljni pojmi: pravna in materialna (realna) dejanja, enostranski in dvostranski akti, 
akti oblasti in akti poslovanja, interni akti. Posledice delovanja uprave - odgovornost 
za škodo.

1. Upravne norme in upravni akti
1.1. Upravni predpisi in abstraktni upravni akti
Terminološki problemi. Pojem in značilnosti upravnega predpisa
(abstraktna upravna norma). Abstraktni upravni akt. Povezanost
in stopnje upravnih predpisov. Neskladnost med upravnimi
normami in oblike aktov, v katerih so izražene. Eksistenčna in
vsebinska odvisnost upravnih predpisov. časovna in krajevna
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veljavnost - prava in neprava retroaktivnost. Spontani in nespontani
akti. Izvršilna klavzula. Klasifikacija abstraktnih upravnih
aktov. Vrste abstraktnih upravnih aktov. Postopek sprejemanja
abstraktnih upravnih aktov - sodelovanje javnosti. Razmerje do
pravnih aktov Evropske unije.
Sodno varstvo - ocena ustavnosti in zakonitosti. Temeljni kriteriji
ustavnosti in zakonitosti.
1.2. Konkretni upravni akti
Pojem in značilnosti konkretnega upravnega akta. Konstitutivni in
deklarativni akti. Oblike upravnega akta. Molk uprave. Sestavljeni
akti. Odločbe in sklepi. Dodatek: pogoji, modusi, roki in pridržek
veljavnosti. časovna veljavnost. Retroaktivnost. Konkretni akti v
obliki predpisa. Dolžnost obrazložitve.
Bistvene in nebistvene napake. Neobstoječi akti, ničnost in nični
akti. Izpodbojnost in izpodbojni akti. Odprava in razveljavitev.
Sodno varstvo. Ustavni temelji. Objektivni in subjektivni spor. Spor
o zakonitosti in spor polne jurisdikcije (pravi in nepravi). Pravnomočnost 
konkretnih upravnih aktov (formalna, materialna).
1.3. Interni akti uprave
Opredelitev internih aktov uprave. Primeri internih aktov. Interpreta-
tivni in konstitutivni interni akti. Pravna narava internih
aktov uprave: dejansko učinkovanje z močjo predpisa. Formalno
in materialno stališče o pravni naravi internih aktov. Pravno varstvo
pred internimi akti uprave.
1.4. Akti poslovanja
Pojem aktov poslovanja in njegov izvor. Akti poslovanja kot
enostranski in večstranski akti. Identifikacija aktov poslovanja v
slovenskem pravu - kriteriji, primeri, ustavnosodna praksa.
1.5. Materialna dejanja upravnih organov
Obveščanje udeležencev upravnopravnih razmerij. Sprejemanje
izjav za potrebe upravnih organov. Dejanska materialna dejanja.
Drugi realni akti.

2. Upravne pogodbe
2.1. Splošna opredelitev
Pojem upravne pogodbe. Pravna narava upravne pogodbe - mešani
pravni akti. Upravne pogodbe kot nadomestilo upravnega akta. Interne
in eksterne pogodbe (contracting in, contracting out).
2.2. Opredelitev upravne pogodbe v slovenskem pravu
Opredelilni znaki upravne pogodbe: stranke, cilj, vsebina. Primeri
upravnih pogodb v slovenske pravu: koncesijska pogodbe, pogodba
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o dodelitvi državne pomoči, pogodbe o dodelitvi sredstev iz
javnih financ,…
2.3. Pravni režim upravnih pogodb
Neenak položaj strank. Omejitev načela pacta sunt servanda. Pooblastila 
javnopravne strani za enostransko poseganje v pogodbo: spreminjanje
pogodbe, nalaganje dodatnih obveznosti, nalaganje sankcij.
Enostransko razdrtje pogodbe. Posledice enostranskega posega v
pogodbo: finančno nadomestilo, nepredvidljive okoliščine.
2.4. Koncesija
Opredelitev koncesije in koncesijskega razmerja. Vrste koncesij.
Postopek podelitve koncesije. Pravice in obveznosti koncedenta
in koncesionarja. Objekti in naprave koncesije - BOT posli.
Posebnosti pogodbenega prava pri koncesijski pogodbi (prenos
koncesije, spremenjene okoliščine, višja sila, razdrtje pogodbe,
nadzor koncedenta). Enostranska sprememba koncesijske pogodbe.
Prenehanje koncesijskega razmerja - prenehanje pogodbe, prenehanje
koncesionarja, stečaj koncesionarja, odvzem koncesije,
odkup koncesije, prevzem v režijo.

3. Javno pooblastilo
3.1. Pojem javnega pooblastila
Ustavna opredelitev. Nosilci javnega pooblastila. Način zaupanja
javnega pooblastila. Javno pooblastilo in posebne ali izključne pravice.
Postopek podelitve javnega pooblastila.
3.2. Vsebina javnega pooblastila
Izdajanje splošnih aktov: problemi identifikacije, primeri, pravna
narava in zakonitost. Izdajanje posamičnih aktov: identifikacija,
primeri, postopek odločanja. Materialna dejanja: identifikacija,
primeri. Upravni nadzor: možnosti in zakonske omejitve.

4. Odškodninska odgovornost javnih oblasti
4.1. Splošna odškodninska odgovornost
Uporaba splošnih pravil zasebnega prava. Elementi odškodninske
odgovornosti: škoda, protipravnost ravnanja, vzročna zveza,
krivda. Kriterij zahtevane skrbnosti pri uradnikih. Odgovornost
zaposlenih.
4.2. Odškodninska odgovornost za protipravno ravnanje
T emeljne značilnosti te odškodninske odgovornosti: protipravnost
ravnanja, odgovornost brez krivde. Ustavne določbe o tej
odgovornosti. Meje odškodninske odgovornosti brez krivde
- različna interpretacija prava. Posebna ureditev nekaterih primerov.
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Odškodninska odgovornost po pravu Evropske unije.
4.3. Odškodninska odgovornost za pravno pravilno ravnanje
Opredelitev te odškodninske odgovornosti. Kriterij za nastanek
odškodninske odgovornosti: posebna škoda, ki zadane le določen
krog subjektov. Obseg odškodninske odgovornosti. Posebni primeri
ureditve te odgovornosti.

III. Temeljna načela upravnega delovanja
Pomen temeljnih načel upravnega delovanja. Medsebojna povezanost temeljnih načel.
Temeljna načela in ustava - načelo pravne države.

1. Načelo zakonitosti upravnega delovanja
1.1. Pravna pravilnost uprave
Pojmi: Pravna pravilnost, ustavnost, zakonitost. Pravna pravilnost
upravnih norm in aktov. Pravna pravilnost pravnega in izvenpravnega
delovanja upravnih organov. Načelo zakonitosti v pomembnejših
pravnih sistemih in v pravu EU.
1.2. Razvoj načela zakonitosti uprave
Ideja zakonitosti in pravo. Načelo zakonitosti uprave v širšem
smislu in v ožjem smislu. Revolucija in pravni red - kratenje človekovih 
pravic in njihova poprava.
1. 3. Posebni problemi zakonitosti uprave
Odstopanje od načela zakonitosti. Izjemna stanja. Nedoločeni
pojmi v upravnih normah. Prosti preudarek, popačenje oblasti.
1. 4. Ustavnosodna presoja zakonitosti delovanja uprave
Testi za ustavnosodno presojo. Minimalna presoja, stroga presoja,
vmesna presoja. Suspektna motivacija normodajalca.

2. Načelo sorazmernosti
2.1. Splošna vprašanja
Pojem načela sorazmernosti. Zgodovinski izvor načela sorazmernosti.
Načelo sorazmernosti v pomembnejših pravnih sistemih in
v pravu EU.
2.2. Vsebina načela sorazmernosti
Načelo sorazmernosti pri splošnem in posamičnem ravnanju
uprave. Elementi preizkusa sorazmernosti: dopustnost javnih
ciljev, primernost, nujnost, sorazmernost v ožjem pomenu. Uporaba
načela sorazmernosti na različnih področjih delovanja uprave.

3. Načelo enakosti
3.1. Splošna vprašanja
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Načelo enakosti pred zakonom: formalna in materialna enakost
pri uporabi prava. Načelo enakosti pred zakonom v pomembnejših
pravnih sistemih in v pravu EU.
3.2. Kršitve načela enakosti
A rbitrarnost delovanja uprave. Diskriminacija: enaka obravnava
neenakih primerov, neenaka obravnava enakih primerov, skrita
diskriminacija. Opustitev ravnanja uprave. Testi ustavnosodne presoje
načela enakosti.

4. Zanesljivost prava
4.1. Opredelitev načela zanesljivosti prava
Zanesljivost prava kot temeljno pravno načelo. Pridobljene pravice.
Upravičena pričakovanja. Primerjalni pogled na načelo zanesljivosti
prava.
4.2. Načelo zanesljivosti prava pri upravnih predpisih
Oblike kršitve načela zanesljivosti prava s predpisi. Povezanost s
časovno veljavnostjo predpisov. Elementi dopustnosti posega v
zanesljivost prava.
4.3. Načelo zanesljivosti prava pri posamičnih aktih in materialnih
dejanjih.
Oblike prenehanje veljavnosti posamičnih aktov ex tunc in ex nunc.
Posledice pri konstitutivnih in deklarativnih aktih. Posledice prenehanja 
veljavnosti pri aktih, ki dajejo pravice od tistih, ki nalagajo obveznosti.
Poseg v upravičena pričakovanja pri materialnih aktih.

IV. Pravne osebe javnega prava
1. Opredelitev pravnih oseb javnega prava
Pojem pravne osebe javnega prava. Identifikacijski kriteriji: način usta-
novitve, funkcije, financiranje, ingerence ustanovitelja. Splošni pravni 
režim oseb javnega prava.

2. Vrste oseb javnega prava
Teritorialne in specializirane osebe javnega prava. Teritorialne osebe 
javnega prava: država in njene povezave, lokalna skupnost in njene 
povezave.
Specializirane osebe javnega prava: javni zavodi, javna podjetja, javne
agencije, javni skladi, “sui generis” osebe javnega prava.

V. Javne službe
1.1. Upravnopravni aspekti javnih služb
Javna služba kot dejavnost in kot organizacija. Posebne in
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izključne pravice. Obveznosti javne službe. Način določitve
javne službe - razlogi, kriteriji, pravni akt, ustavnosodna presoja
določitve javne službe

1.2. Pravo EU in javne službe
Liberalizacija javnih služb. Posebne ali izključne pravice po pravu
EU - določbe pogodbe, praksa Evropskega sodišča. Pravne zahteve
liberalizacije v sektorskih smernicah EU (ločitev dejavnosti,
dostop do omrežja, neodvisno upravljanje)

1.3. Pravna ureditev nekaterih javnih služb
Gospodarske in negospodarske (socialne) javne službe. Splošna
pravna ureditev gospodarskih javnih služb. Lokalne gospodarske
javne službe. Primer republiške gospodarske javne službe - pravna
ureditev energetike. Primer negospodarske javne službe - pravna
ureditev zdravstvene dejavnosti. Primer popolne liberalizacije -
pravna ureditev telekomunikacij.

VI. Javne stvari
Pojem javnih stvari. Posamezne kategorije javnih stvari. Javno dobro in infrastruktura 
javnih služb. Lastnina oseb javnega prava. Pridobitev v lastnino oseb javnega prava.

1. Javno dobro
1.1. Opredelitev javnega dobra
Ustavne določbe o javnem dobru. Pojem javnega dobra. Lastninski
in nelastninski koncept javnega dobra. Naravno in grajeno
javno dobro. Konstituiranje javnega dobra in prenehanje lastnosti
javnega dobra.
1.2. Pravni režim javnega dobra
Splošna raba javnega dobra in njene značilnosti: svobodna, enaka,
problem plačila splošne rabe. Posebna raba: značilnosti, način pridobitve.
Javno dobro in pravni promet. Javno dobro in služnosti.
Izvršba na javnem dobru.
1.3. Pravni režim nekaterih vrst javnega dobra
Javne ceste. Letališča. Voda in vodna zemljišča. Gozdovi in druge
naravne dobrine.

2. Infrastruktura javnih služb
2.1. Opredelitev infrastrukture
Pojem infrastrukture. Lastnina infrastrukture. Nastanek infrastrukture.
2.2. Pravni režim infrastrukture
Uporaba infrastrukture za opravljanje javnih služb. Pravni promet
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z infrastrukturo. Uporaba infrastrukture za druge namene.
2.3. Pravni režim nekaterih vrst infrastrukture
Infrastruktura lokalnih javnih služb varstva okolja (komunalnih
dejavnosti). Luke in luška infrastruktura. Energetska infrastruktura.
Telekomunikacijska infrastruktura. Vodnogospodarska infrastruktura.

3. Lastnina oseb javnega prava
Teoretična vprašanja - lastninska pravica oseb javnega prava. Zasebno-
pravni in javnopravni elementi lastnine oseb javnega prava. Spori, ki
zadevajo lastnino oseb javnega prava.
3.1. Javne finance
Subjekti javnih financ. Proračun in njegovo izvrševanje. Zadolževanje
javnega sektorja
3.2. Upravljanje in razpolaganje z javno lastnino
Upravljanje z lastnino države in lokalnih skupnosti. Razpolaganje
z državno lastnino in lastnino lokalnih skupnosti (program prodaje,
postopek prodaje, pravna narava odločanja o razpolaganju).
Upravljanje in razpolaganje z drugo javno lastnino.
3.3. Javna naročila
Opredelitev. Naročniki. Postopki oddaje javnega naročila. Javna
naročila na infrastrukturnem sektorju (Utilities). Revizija postopkov
javnega naročanja
3.4. Nadzor nad uporabo javne lastnine
Proračunski nadzor. Nadzor v lokalnih skupnostih. Nadzor računskega
sodišča (organizacija sodišča, postopek revizije).

4. Prisilna pridobitev v javno lastnino
4.1. Razlastitev
Pojem razlastitve. Ustavni elementi razlastitve: nepremičnina,
javna korist, odškodnina. Postopek razlastitve. Služnost v javno
korist. Drugi razlaščujoči posegi.
4.2. Druge oblike prisilne pridobitve v javno lastnino
Predkupna pravica v korist oseb javnega prava. Rekvizicija. Nacional-
izacija.
Denacionalizacija.

VII. Upravnopravne institucije
1. Pravna ureditev državljanstva in osebnih stanj
Državljanstvo. Pridobitev državljanstva. Prenehanje državljanstva. Dru-
ga vprašanja državljanstva. Osebna stanja (rojstvo, poroka, smrt; oseb-
no ime, osebne izkaznice, matične knjige, potni list, evidentiranje in 
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statistika prebivalstva). E-uprava na področju upravnih notranjih zadev 
(pregled zakonodaje in projektov). Prometne zadeve: ZVCP, tehnični 
pregledi, problematika javnega pooblastila na področju upravnih no-
tranjih zadev.
Orožje in eksplozivi.

2.Migracijsko pravo
Tujci: začasno in stalno bivanje. Azil. Ilegalni migranti. Schengenski 
sporazum kot del domačega prava. Začasno zatočišče kot poseben in-
stitut.

3. Pravna ureditev interesnega in političnega združevanja, ja-
vnih zborovanj in shodov.
Ustanove. Evropska listina o nevladnih organizacijah. Društva in 
politične stranke. Pravna ureditev javnih zborovanj in shodov. Ugovor 
vesti.

4. Dostop do informacij javnega značaja
Ustavnopravna opredelitev pravice dostopa do informacij javnega 
značaja.
Splošnost pravice dostopa in izjeme. Postopek uveljavitve dostopa.
Pravno varstvo pravice dostopa.

5. Varstvo osebnih podatkov
Ustavnopravna opredelitev informacijske zasebnosti in varstva osebnih
podatkov. Načela varstva osebnih podatkov. Obveznosti in omejitve
upravljalcev zbirk podatkov. Sodno varstvo informacijske zasebnosti.
Katalog zbirk podatkov. Inšpekcijski nadzor.

Študijska literatura

Godec, Horvat, Pirnat, Šturm, Trpin: Upravni zbornik, Ljubljana 
1993, str. 5 - 25, 155 - 277;
Kerševan, Erik: Uprava in sodni nadzor, Ljubljana: Pravna fakulteta, 
2004;
Pirnat Rajko (urednik): Komentar zakonov s področja uprave, Inštitut 
za javno upravo, Ljubljana, 2004;
Pirnat, Rajko: Pravna narava internih aktov uprave z eksternim 
učinkovanjem. Javna uprava, 1995, let. 31, št. 3, str.str. 325-335;
Pirnat, Rajko: Razmišljanje o postopku sprejemanja splošnih upravnih 
aktov. Zb. znan. razpr. - Prav. fak. Univ. Edvarda Kardelja Ljubljana, 

iv. letnik



134

vol.55 (1995), str. 241-252;
Pirnat, Rajko: Zakonitost internih aktov uprave. 2. strokovno srečanje 
pravnikov s področja javnega prava : Rogaška Slatina, 26. in 27. novem-
ber 1996, Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 1996, str. 279-294;
Pirnat, Rajko: Konkurenca in gospodarske javne službe. 3. strokovno 
srečanje pravnikov javnega prava. Portorož, 3.-5. december 1997. Lju-
bljana: Inštitut za javno upravo, 1997, str.193-207; 
Pirnat, Rajko: Upravna pogodba - ali jo slovensko pravo potrebuje, 
Zbornik posveta VI. Dnevi javnega prava, Portorož 2000, Ljubljana: 
Inštitut za javno upravo, 2000, str. 95-110;
Pirnat, Rajko: Osebe javnega prava: prispevek k reinstituciji pojma v 
slovenskem pravu. Javna uprava,št. 31 (1995), str. 477-492;
Pirnat, Rajko: Nekaj vprašanj javnega pooblastila kot ustavnega in-
stituta, Zbornik posveta VII. Dnevi javnega prava, Portorož 2001, Lju-
bljana: Inštitut za javno upravo, 2001, str. 271-280;
Pirnat, Rajko: Koncesijska pogodba de lege ferenda, Zbornik posveta 
VIII. Dnevi javnega prava, Portorož 2002, Ljubljana: Inštitut za javno 
upravo, 2002, str. 65-78;
Pirnat, Rajko: Akti poslovanja državnih organov, Zbornik posveta 
IX. Dnevi javnega prava, Portorož 2003, Ljubljana: Inštitut za javno 
upravo, 2003, str. 187-197;
Pličanič, Senko: Pravni položaj premoženja Republike Slovenije - up-
ravnopravni vidik, Javna uprava, 1996, let. 32, str. 493-498;
Pličanič, Senko: Razvoj pravnih razmerij med upravnimi in zasebno-
pravnimi subjekti, Javna uprava, št. 3-4/93, str. 225-251;
Pličanič, Senko: Pravica do informacij javnega značaja, Zbornik pos-
veta VIII. Dnevi Javnega Prava, Portorož 2002, Str. 97-104. 270;
Šturm, Lovro (ured.): Upravni zbornik 1996, Ljubljana 1996, str. 9-70, 
87- 339;
Šturm, Lovro: Omejitev oblasti, Nova revija, Ljubljana 1998;
Šturm, Lovro (urednik): Varstvo zasebne lastnine kot temeljne 
človekove pravice, zbornik, Ustanova za človekove trajne vrednote - 
Perennia, Ljubljana 1996, 136 str.;
Šturm, Lovro: Zbirka primerov iz ustavnega upravnega prava I - Veza-
nost Uprave Na Zakon, Uradni List Rs, Ljubljana 1997;
Šturm, Lovro (urednik): Komentar ustave Republike Slovenije, Lju-
bljana 2002; obvezno študijsko gradivo je komentar k členom 1, 2, 3, 
8, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 38, 39, 44, 45, 69, 70, 120, 121, 146 
- 151, 153 - 158;
Virant, Gregor: Načelo zakonitosti delovanja uprave in širina zakon-
skih pooblastil, Javna uprava, 1999, letnik 35, št. 3, str. 467-488;

Učni načrt



135

Virant, Gregor: Lastninski koncept javnega dobra v primerjalnem 
pravu in pri nas, Javna uprava, 1995, letnik 31, št. 3, str. 353-364.

Obvezno je poznavanje veljavnih zakonov in drugih predpisov s področja upravne-
ga prava in posameznih upravnopravnih institucij ter poznavanje relevantnih odločb 
Ustavnega sodišča.

iv. letnik



136

Upravni postopek in upravni spor

Obseg ur: 90
Nosilci: doc. dr. Erik Kerševan, izr. prof. dr. Gorazd Trpin 

Vsebina

Uvod v upravno procesno pravo
Upravno procesno pravo in upravno materialno pravo
Pomen javnopravnega procesnega varstva: odločanje o javnih pravicah in 
obveznostih ter javnopravnih interesih pravnih in fizičnih oseb v
zakonitem postopku
Pojem upravnega postopka ter upravnega spora ter pravni viri
Razmerje do drugih postopkov
Namen pravne ureditve upravnega postopka ter upravnega spora
Pravni viri upravnega postopka ter upravnega spora

Temeljne značilnosti upravnega procesnega prava
Varstvo javnega interesa in varstvo pravic strank v upravnem postopku 
in upravnem sporu
Temeljne procesne garancije upravnega procesnega prava; posameznik 
kot subjekt in ne objekt v postopku odločanja
Vrste in značilnosti aktov, ki so izdani v upravnem postopku in uprav-
nem sporu: upravni akti, upravne odločbe, upravne pogodbe, sodbe
sodišč, procesni sklepi
Obveznost odločanja v upravnem postopku; subsidiarna in smiselna
uporaba upravnega postopka
Obseg in pomen sodnega nadzora nad odločanjem uprave

Upravni postopek
Temeljna načela

Pomen, namen in cilj načel upravnega postopka
Načelo zakonitosti in prosta presoja organov
Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi
Načelo materialne resnice
Načelo zaslišanja stranke
Prosta presoja dokazov
Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic
Samostojnost pri odločanju
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Pravica pritožbe
Ekonomičnost postopka

Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku
Pristojnost v upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti državne uprave
Pristojnost v upravnih stvareh lokalnih skupnosti
Stvarna, krajevna in funkcionalna pristojnost
Prepoved prevzema in prenosa pristojnosti
Spor o pristojnosti
Uradna oseba, pooblaščena za postopek in za odločanje
Pravna pomoč
Izločitev uradne osebe

Stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku
Udeleženci upravnega postopka; nujni, morebitni in slučajni udeleženci
Položaj stranke
Položaj stranskega udeleženca
Zakoniti zastopnik
Začasni zastopnik
Skupni predstavnik
Pooblaščenec
Strokovni pomočnik

Jezik v postopku
Uporaba jezika v postopku
Pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti

Komuniciranje med organi in strankami
Vloge
Postopek sprejemanja vlog
Vabila
Zapisnik
Zaznamek
Pregled spisov in obvestila o poteku postopka

Vročanje v upravnem postopku
Način vročanja
Posredno vročanje
Obvezno osebno vročanje
Posebni primeri vročanja
Vročilnica
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Pomote pri vročanju

Roki in naroki v upravnem postopku in vrnitev v prejšnje stanje
Opredelitev rokov
Vrste rokov
Računanje rokov za opravo dejanj v upravnem postopku
Naroki v upravnem postopku
Vrnitev v prejšnje stanje
Postopek odločanja za vrnitev v prejšnje stanje

Vzdrževanje reda v upravnem postopku
Opomini in odstranitev tistega, ki moti delo
Denarna kazen

Stroški upravnega postopka
Stroški organov in strank
Oprostitev plačila stroškov postopka

Postopek na prvi stopnji
Začetek upravnega postopka in zahtevki strank

Začetek upravnega postopka
Združitev stvari v en postopek
Sprememba zahtevka
Umik zahteve
Poravnava

Postopek do izdaje odločbe
Splošna načela ugotovitvenega postopka
Skrajšani ugotovitveni postopek
Posebni ugotovitveni postopek
Predhodno vprašanje in identično dejansko stanje
Prekinitev postopka
Ustna obravnava

Dokazovanje
Splošna načela dokazovanja
Dokazna sredstva
Obveznosti upravnih organov pri zbiranju dokazov
Upravne overitve
Zavarovanje dokazov
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Potrdila
Potrdila o dejstvih o katerih se vodi uradna evidenca
Potrdila o drugih dejstvih
Pravna sredstva pri izdaji potrdil

Upravna odločba
Pojem in značilnosti upravne odločbe
Kateri organ izda odločbo
Oblika in sestavni deli odločbe
Delna, dopolnilna in začasna odločba
Rok za odločbo
Popravljanje pomot v odločbi
Dokončnost in pravnomočnost odločbe
Sklep

Pravna sredstva
Redna in izredna pravna sredstva
Pravni učinek pravnega sredstva na izdani upravni akt

Pritožba
Pravica pritožbe
Pristojnosti organov za odločanje o pritožbi
Rok za pritožbo
Razlogi za pritožbo
Oblika in vsebina pritožbe
Odločanje o pritožbi
Pritožba zaradi molka organa
Rok za odločbo o pritožbi
Pritožba zoper sklep

Izredna pravna sredstva
Obnova postopka
Sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom
Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici
Izredna razveljavitev
Ničnost odločbe
Pravne posledice odprave, spremembe, razveljavitve in ničnosti

Izvršba
Pojem
Vrste izvršbe
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Oblike upravne izvršbe
Izvršba v zavarovanje
Začasni sklep o zavarovanju

Upravni spor
Teorija sodnega nadzora nad upravo
Kaj je upravni spor
Vrste upravnega spora
Zgodovinski pregled
Primerjalni pregled
Značilnosti našega upravnega spora

Temeljne načela in rešitve postopka
Neodvisnost sodišč
Vzpostavljanje enakopravnosti položaja strank v sporu
Načelo dispozitivnosti v postopku
Varovanje položaja tretjih oseb

Sodišča in splošne značilnosti postopka
Kdo pri nas odloča o upravnih sporih
Prvostopna in drugostopna pristojnost
Postopek, ki se uporablja v upravnem sporu

Udeleženci upravnosodnega postopka
Tožnik
Tožena stranka
Stranski udeleženci
Ostali udeleženci

Tožbeni postopek
Tožba
Tožbeni zahtevki
Vložitev, roki, vsebina in oblika tožbe
Umik tožbe

Začasna odredba
Pogoji za izdajo začasne odredbe
Posledice izdaje začasne odredbe

Odločanje sodišča prve stopnje
Procesne predpostavke za upravni spor
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Kontradiktornost postopka
Izdaja novega akta med sporom
Vezanost na tožbo
Vzorčni postopek
Pripravljalni postopek

Odločanje na glavni obravnavi in seji
Pomen odločanja na glavni obravnavi
Pogoji za odločanje na glavni obravnavi ali na seji
Značilnosti odločanja na glavni obravnavi ter na seji

Pooblastila odločanja sodišča
Odprava in sprememba odločitve uprave: odločanje o zakonitosti akta in 
odločanje v sporu polne jurisdikcije
Možnosti odločanja sodišča v sporu polne jurisdikcije: omejitev pose-
ganja na upravno funkcijo, primeri dopustnosti odločanja
Odločanje o zakonitosti dejanj uprave
Odločanje o posegih v ustavne pravice posameznika
Odločanje o akcesornih zahtevkih
Predhodno vprašanje Sodišču ES
Sodba ali sklep

Pritožba
Pomen dvostopenjskega odločanja v upravnem sporu
Pritožba zoper sodbo in sklep v upravnem sporu
Pritožbeni razlogi
Pristojnosti Vrhovnega sodišča v zvezi s pritožbo
Posledice odločitve Vrhovnega sodišča

Izredna pravna sredstva
Obnova
Revizija

Obveznost sodb in preostala vprašanja
Obveznost sodb
Sankcije zaradi nespoštovanja sodb v upravnih sporih

Literatura in viri

Androjna, Vilko, Kerševan Erik: Upravno procesno pravo, GV 
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Založba, Ljubljana, 2006;
Jerovšek, Tone: Upravno sodstvo, Javna uprava, 1995, št. 4 (31), str. 
431-442;
Jerovšek, Tone: Pomen načel v upravnem postopku, IV. Dnevi ja-
vnega prava, Zbornik znanstvenih razprav, 1998;
Jerovšek, Tone: Upravni postopek in upravni spor, skripta, Visoka up-
ravna šola, Ljubljana 1994;
Kerševan, Erik: Uprava in sodni nadzor, Ljubljana: Pravna fakulteta, 
2004;
Kerševan, Erik: Upravni spor: Koncept upravnosodnega nadzora nad 
upravo, Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 
2002;
Pirnat, Rajko: Zakonitost internih aktov uprave, 2. strokovno srečanje 
pravnikov s področja javnega prava, Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 
1996, str. 279;
Pirnat, Rajko: Upravna pogodba - ali jo slovensko pravo potrebu-
je, VI. Dnevi javnega prava, Zbornik znanstvenih razprav, Ljubljana: 
Inštitut za javno upravo, 2000, str. 95;
Adamovich, Ludvig K., Funk, Bernd-christian: Allgemeines Ver-
waltungsrecht, Dritte Auflage,Wien: Springer, 1987;
Antoniolli, Walter, Koja, Friedrich: Allgemeines Verwaltungsre-
cht, 3. Auflage, Wien: Manz, 1996;
Caringella, Francesco, Delpino, Luigi, Del Giudice, Federico: 
Diritto Amministrativo, XX. Edizione, Napoli: Edizion Giuridiche 
Simone, 2003;
Erichsen, Hans-uwe, Ehlers, Dirk (ur.): Allgemeines Verwaltungsre-
cht, Berlin: De Gruyter Recht, 2002;
Hufen, Friedhelm: Verwaltungsprozessrecht, 4.Auflage, Muenchen: 
Beck, 2000;
Stelkens, Paul, Bonk, Hans Joachim, Sachs, Michael: Verwaltungs-
verfahrengesetz, Kommentar, 6. Auflage, Muenchen: C. H. Beck, 2001;
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99);
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02);
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06);
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 
4. novembra 1950, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/94, mednar-
odne pogodbe št. 7.
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Mednarodno javno pravo

Obseg ur: 120
Nosilka: prof. dr. Mirjam Škrk
Sodeluje: as. dr. Vasilka Sancin

Vsebina

1. Uvod
1.1. Pojem mednarodnega prava
1.2. Mednarodno pravo v zgodovinski perspektivi
1.3. Formalni viri mednarodnega prava
1.4. Kodifikacija in progresivni razvoj mednarodnega prava
1.5. Mednarodno pravo in notranje pravo države
1.6. Mednarodno pravo in evropsko pravo

2. Subjekti mednarodnega prava
2.1. Pojem in kategorije 
2.2. Države

2.2.1. Nastanek držav
2.2.2. Priznanje države,  priznanje vlade ter priznanje vstajnikov in 
osvobodilnih gibanj
2.2.3. Temeljne pravice držav
2.2.4. Suverenost in sodna imuniteta držav
2.2.5. Sestavljene države
2.2.6. Sukcesija držav
2.2.7. Trajna nevtralnost

2.4. Razmerja odvisnosti
2.5. Območja pod upravo mednarodnih organizacij
2.5.1. Zgodovinski primeri
2.5.2. Začasne uprave pod avtoriteto Varnostnega sveta OZN
2.6. Položaj Svetega sedeža, Vatikanskega mesta in papeža
2.7. Mednarodne organizacije kot subjekti mednarodnega prava
2.8. Posameznik-subjekt mednarodnega prava?

3. Položaj človeka kot posameznika v mednarodnem pravu
3.1. Temeljni pojmi
3.2. Osebe pod jurisdikcijo suverene države

3.2.1. Državljani in tujci
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3.2.2. Begunci (in apatridi)
3.3. Mednarodnopravno varstvo človekovih pravic

3.3.1. Materialnopravna vsebina
3.3.2. Mehanizmi implementacije

3.3.2.1. Mehanizmi vzpostavljeni v okviru OZN
3.3.2.2. Regionalni sistemi

3.4. Varstvo manjšin in avtohtonih ljudstev
3.5. Pravica narodov do samoodločbe
3.6. Mednarodna kazenska odgovornost posameznika

3.6.1. Pojem
3.6.2. Razvoj mednarodnega kazenskega pravosodja 

4. Organi za vzdrževanje mednarodnih odnosov
4.1. Državni poglavar, predsednik vlade in zunanji minister
4.2. Diplomatski predstavniki

4.2.1 Funkcije diplomatske misije in imenovanje šefa misije
4.2.2. Osebje diplomatske misije ter imunitete in privilegiji 

4.3. Konzuli
4.3.1. Funkcije konzularnih predstavnikov in imenovanje šefa kon-
zulata
4.3.2. Imunitete in privilegiji konzulov

4.3.2.1. Častni konzuli
4.4. Mednarodni uslužbenci

5. Mednarodnopravni posli 
5.1. Pojem 
5.2. Enostranski pravni posli v mednarodnem pravu
5.3. Mednarodne pogodbe

5.3.1. Pojem in vrste
5.3.2. Sklepanje mednarodnih pogodb
5.3.3. Pridržki
5.3.4. Spoštovanje, razlaga in uporaba mednarodnih pogodb
5.3.5. Mednarodne pogodbe in tretje države
5.3.6. Spremembe in dopolnitve mednarodnih pogodb
5.3.7. Ničnost, prenehanje in suspenzija mednarodnih pogodb

6. Mednarodna odgovornost držav
6.1. Pojem
6.2. Splošna načela o mednarodni odgovornosti
6.3. Elementi mednarodne odgovornosti

6.3.1. Pripisljivost mednarodne odgovornosti
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6.3.2. Kršitev mednarodne obveznosti
6.4. Okoliščine, ki izključujejo protipravnost
6.5. Vsebina mednarodne odgovornosti in pravne posledice
6.6. Protiukrepi
6.7. Diplomatska zaščita
6.8. Posebne značilnosti mednarodne odgovornosti držav na področju 
varstva naravnega okolja

7. Mednarodne organizacije
7.1. Pojem in zgodovinsko poreklo
7.2. Vrste mednarodnih organizacij
7.3. Združeni narodi

7.3.1. Nastanek, cilji in načela
7.3.2. Položaj Ustanovne listine OZN v sistemu sodobnega medn-
arodnega prava
7.3.3. Držav članice OZN in posebni položaj stalnih članov Var-
nostnega sveta
7.3.4. Poglavitni Organi Združenih narodov: Varnostni svet, Gen-
eralna skupščina, Ekonomski in socialni svet, Meddržavno sodišče 
in Sekretariat
7.3.5. Združeni narodi kot sistem 

7.3.5.1. Specializirane agencije OZN
7.3.6. Mednarodne organizacije na globalni ravni, ki niso v sistemu 
OZN

7.3.6.1 Svetovna trgovinska organizacija
7.3.6.2 Organizacija za prepoved kemičnega orožja in Organizacija 
za prepoved jedrskih poskusov

7.3.7. Regionalne organizacije
7.3.7.1. Svet Evrope
7.3.7.2. Evropske skupnosti in Evropska unija
7.3.7.3. Severnoatlantska zveza (NATO)
7.3.7.4. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)
7.3.7.5. Organizacija ameriških držav
7.3.7.6. Afriška unija
7.3.7.7. Arabska liga
7.3.7.8. Podregionalne organizacije

8. Objekti mednarodnega prava
8.1. Pojem in kategorije
8.2. Državno ozemlje in državne meje
8.3. Varstvo okolja
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8.4. Mednarodne reke in uporaba vodnih tokov za neplovne namene
8.5. Zračni prostor

8.5.1. Zračna plovba
8.5.2. Kazniva dejanja na letalih in ogrožanje varnosti civilnega le-
talstva

8.6. Morje
8.6.1. Razvoj prava morja
8.6.2. Notranje morske vode, teritorialno morje, zunanji morski pas 
in arhipelaške vode
8.6.3. Izključna ekonomska cona in epikontinentalni pas
8.6.4. Odprto morje
8.6.5. Mednarodna cona (morsko in oceansko dno zunaj jurisdikcije 
držav)
8.6.6. Morske ožine in prekopi

8.7. Pravni položaj Antarktike in Arktike
8.8. Vesolje

9. Mirno reševanje sporov
9.1. Pojem
9.2. Diplomatska sredstva za mirno reševanje mednarodnih sporov: 
pogajanja, dobre usluge, posredovanje, anketa in sprava (konciliacija)
9.3. Arbitraža
9.4. Meddržavno sodišče

9.4.1. Narava in sestav Meddržavnega sodišča
9.4.2. Pristojnost sodišča v odločanju o sporih med državami in po-
tek pravdnega postopka
9.4.3. Svetovalna mnenja

9.5. Mednarodno sodišče za pravo morja
9.6. Mirno reševanje trgovinskih sporov v okviru Svetovne trgovinske 
organizacije
9.7.  Mirno reševanje investicijskih sporov
9.8. Regionalni mehanizmi za mirno reševanje sporov

10. Kolektivna varnost: prepoved uporabe sile in ukrepi za 
ohranitev mednarodnega miru in varnosti
10.1. Pojem in razvoj kolektivne varnosti
10.2. Prepoved uporabe sile in pravno dopustne oblike uporabe sile

10.2.1. Pravica do samoobrambe
10.2.2. Oboroženi ukrepi Varnostnega sveta OZN

10.3. Prisilni ukrepi Varnostnega sveta OZN, ki ne vsebujejo uporabe 
oborožene sile

Učni načrt



147

10.4. Mirovne operacije
10.5. Ukrepi na področju nadzora oboroževanja in vprašanje razorožitve
10.6. Ukrepi proti terorizmu in proti širjenju orožij za množično 
uničevanje

11. Mednarodno pravo oboroženih spopadov
11.1. Pojem in zgodovinski razvoj: vojno pravo, humanitarno pravo in  
pravo oboroženih spopadov
11.2. Formalni viri mednarodnega prava oboroženih spopadov
11.3. Položaj in zaščita oseb v mednarodnih oboroženih spopadih

11.3.1. Borci
11.3.2. Položaj ranjencev, bolnikov in brodolomcev
11.3.3. Vojni ujetniki
11.3.4. Položaj civilnega prebivalstva 
11.3.5. Vojaška okupacija
11.3.6. Posebnosti položaja in zaščite oseb v ne-mednarodnih 
oboroženih spopadih

11.4. Sredstva za uveljavljanje mednarodnega humanitarnega prava
11.5. Pravila vojskovanja in omejitve glede metod in načinov vojs-
kovanja, glede vojaških ciljev in glede sredstev
11.6. Posebnosti vojskovanja na morju 
11.7. Vojno stanje kot pravni pojem

11.7.1. Začetek vojnega stanja in pravne posledice; pojem 
sovražnosti
11.7.2. Bojišče
11.7.3. Represalije v vojni
11.7.4. Sporazumi med vojskujočimi se strankami
11.7.5. Konec vojnega stanja

11.8. Nevtralnost v vojni

Študijska literatura

Obvezna:
Türk, D.: Temelji mednarodnega prava, Gospodarski vestnik, Ljublja-
na, 2007.
Andrassy, J.: Meðunarodno pravo, deseto izdanje, Školska knjiga, Za-
greb, 1990.
Andrassy, J., Bakotić, B., Vukas, B.: Meðunarodno pravo, I. del, 
Školska knjiga, Zagreb, 1995.
Degan, V. Đ.: Meðunarodno pravo, Pravni fakultet, Rijeka, 2000.
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Ustanovna listina Združenih narodov in Statut Meddržavnega sodišča, 
Društvo za Združene narode za R. Slovenijo, Ljubljana, 1992.
Ustava Republike Slovenije, Uradni list R. Slovenije.
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slo-
venije, Uradni list R. Slovenije, št. 1/91, 25. 6. 1991.
Zakon o zunanjih zadevah Republike Slovenije, Uradno prečiščeno 
besedilo (ZZZ-1-UPB1), Ur. l. RS, št. 113/2003.

Priporočena:
Bohte, B., Sancin, V: Diplomatsko in konzularno pravo, Cankarjeva 
založba, Ljubljana, 2006.
Brownlie, I.: Principles of Public International Law, Sixth Edition, 
Oxford University Press, 2003.
Cassese, A.: International Law, Second Edition, Oxford University 
Press, 2005.
Evans, M. D. (ur.): International Law, Second Edition, Oxford Uni-
versity Press, 2006.
Jennings, R. & Watts, A. (eds.): Oppenheim’s International Law, Ox-
ford 1992.
Jogan, S.: Mednarodno vojno/humanitarno pravo, Ministrstvo za ob-
rambo Republike Slovenije, Ljubljana, 1997.
Merrills, J.g.: International Dispute Settlement, Grotius Publications 
Limited, Cambridge, 1991.
Pellet, A. & Daillier, P. & Dinh, N.: Droit International Public, 4. 
ed., Paris, 1992
Shaw, M.: International Law, Fifth Edition, Cambridge University 
Press, 2003.
Türk, D.: Načelo neintervencije v mednarodnih odnosih in v mednar-
odnem pravu, Ljubljana 1984.
Človekove pravice - Zbirka temeljnih dokumentov, I. in II. del, Društvo 
za Združene narode za R. Slovenijo, Ljubljana, 1995 in 1996.
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Mednarodno zasebno pravo

Obseg ur: 60
Nosilka: prof. dr. Ada Polajnar-Pavčnik

Vsebina

I. Splošni del
1. Pojem in pomen mednarodnega zasebnega prava
2. Načela mednarodnega zasebnega prava
3. Mednarodna pristojnost in drugi procesni problemi
4. Kolizijsko pravilo
5. Navezne okoliščine (pojem in vrste)
6. Zavračanje
7. Kolizija kvalifikacij
8. Pridržek javnega reda
9. Izigravanje zakona v mednarodnem zasebnem pravu
10. Predhodno vprašanje v mednarodnem zasebnem pravu
11. Prilagajanje
12. Norme neposredne uporabe
13. Mobilni konflikti
14. Uporaba tujega prava
15. Vzajemnost in retorzija
16. Nauk o pridobljenih pravicah
17. Arbitraža v mednarodnem zasebnem pravu
18. Postopek v mednarodnem zasebnem pravu
19. Razvoj teorije mednarodnga zasebnega prava
20. Problem kodifikacije v mednarodnem zasebnem pravu
21. Viri mednarodnega zasebnega prava
22. Priznanje in izvršitev tujih odločb

II. Posebni del
1. Osebno pravo (status fizičnih in pravnih oseb, zastopanje)
2. Stvarno pravo
3. Obligacijsko pravo
4. Družinsko pravo
5. Dedno pravo
6. Pravice intelektualne lastnine

iv. letnik



150

Študijska literatura

Obvezna:
Cigoj: Mednarodno pravo osebnih in premoženjskih razmerij (splošni 
nauki), Ljubljana 1984;
Cigoj: Mednarodno zasebno pravo (druga knjiga), Ljubljana 1966;
Ilešič, Polajnar-Pavčnik, Wedam-Lukić: Mednarodno zasebno pra-
vo (komentar zakona), II. dopolnjena izdaja, Ljubljana 1992.

Priporočena:
Varady: Medjunarodno privatno pravo, Novi sad 1987;
Polajnar-Pavčnik: Načelo najožje koneksnosti v mzp, Pravnik 3-4/84;
Polajnar-Pavčnik: Odškodninska razmerja in mzp, Združeno delo 2/84;
Polajnar-Pavčnik: Pravna načela v mednarodnem zasebnem pravu, 
Podjetje in delo 6/91.
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Pravo Evropske unije

Obseg ur: 90
Nosilec: prof. dr. Peter Grilc

Vsebina

I. Zgodovina in razvoj Evropskih skupnosti
1. Razvoj in cilji evropskih integracij
1.1. Razmejitev pojmov
1.2. Pravo EU
1.3. Pravo Evropske skupnosti
1.4. Pravo Unije

2. Razvoj evropskih ekonomskih integracijskih procesov in 
zgodovinski razvoj
2.1. Stopnje ekonomske integracije
2.2. Zgodovina in integracijske ideje
2.3. Od ustanovitve treh skupnosti do novih širitev
2.4. Nove širitve
2.5. Program ustvaritve skupnega trga leta 1992 in Enotni evropski akt
2.6. Enotni evropski akt
2.7. Pogodba o Evropski uniji (PEU) - Maastrichtski sporazumi
2.8. Amsterdamska pogodba
2.9. Pogodba iz Nice

II. Pravni viri
1. Pojem in oblike pravnih virov
1.1. Pojem pravnih virov
1.2. Pisani in nepisani pravni viri

2. Primarni in sekundarni pravni viri
2.1. Primarni pravni viri
2.2. Sekundarni pravni viri
2.3. Acquis communautaire kot pravni vir
2.4. Obvezne sestavine pravnih aktov

III. Razmerje med pravom Skupnosti in pravnimi redi držav članic
1. Avtonomnost prava EU
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2. Primarnost prava EU

3. Neposredna uporabnost prava EU
3.1. Neposredna uporabnost ustanovitvenih pogodb
3.2. Neposredna uporabnost sekundarne zakonodaje
3.3. Neposredna uporabnost mednarodnih pogodb

4. O razlikah med neposredno uporabnostjo in neposrednim 
učinkom

5. Pravna subjektiviteta Unije in delitev pristojnosti med ES in 
državami članicami
5.1. Pravna subjektiviteta Unije
5.2. Delitev pristojnosti med Evropsko skupnostjo in državami članicami

IV. Temeljna načela prava Skupnosti
1. Temeljne pravice
2. Subsidiarnost
3. Sorazmernost
4. Legitimna pričakovanja
5. Nediskriminatornost
6. Transparentnost
7. Druga temeljna načela

V. Institucije in organi
1. Uvodno
1.1. Pravna podlaga
1.2. Spojitvena pogodba (Merger Treaty)
1.3. Sedeži institucij

2. Komisija
2.1. Sedež
2.2. Sestava
2.3. Predsednik
2.4. Sestava
2.5. Zakonodajna funkcija
2.6. Izvršilna funkcija

3. Svet
3.1. Sedež
3.2. Sestava
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3.3. Odločanje
3.4. Naloge Sveta

4. Evropski svet

5. Evropski parlament
5.1. Sedež
5.2. Sestava
5.3. Nadzorna funkcija
5.4. Zakonodajna funkcija
5.5. Proračunska funkcija

6. Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče I. stopnje
6.1. Sedež
6.2. Sestava
6.3. Odločanje
6.4. Sodišče I. stopnje

7. Računsko sodišče
7.1. Sedež
7.2. Sestava
7.3. Pristojnosti

8. Druge institucije
8.1. Evropska centralna banka
8.2. Ekonomski in socialni odbor (ECOSOC)
8.3. Odbor stalnih predstavnikov (COREPER)
8.4. Odbor regij
8.5. Evropska investicijska banka (EIB)
8.6. Agencije
8.7. Europol

9. Druge organizacije, pomembne za evropske integracije

VI. Pravno varstvo pred Sodiščem ES in Sodiščem prve stopnje
1. Pravo ES v postopkih pred sodišči in tribunali držav članic

2. Postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti
2.1. Uvod; označevanje sodb, poglavitni viri
2.2. Pisni postopek (čl. 37 - 44 a PPSES)
2.3. Preiskava; pripravljalne poizvedbe (čl. 45-54 PPSES)
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2.4. Ustni postopek (čl. 55-62 PPSES)
2.5. Končni prispevek AG in konec ustnega dela postopka
2.6. Sodba (čl. 63-68 PPSES; 82 in naslednji PPS I)
2.7. Druga postopkovna vprašanja

3. Reševanje predhodnih vprašanj - predhodna sodba po 234. 
členu PES (“Preliminary Rulings”)
3.1. Referenčne določbe - na kaj se nanašajo vprašanja in odločbe po
234. členu?
3.2. Temeljne poteze postopka
3.3. Sodišča in tribunali, na katere se nanaša 234. člen
3.4. Zahteva in vprašanje
3.5. Nesuspenzivnost pritožbe zoper zahtevo za odgovor na predhodno
vprašanje; začasne odredbe
3.6. Izrek in odločitev o stroških
3.7. Učinki
3.8. Sankcije za kršitev obveznosti postavitve referenčnega vprašanja;
zloraba 234. člena
3.9. Razbremenitev Sodišča ES in težnje po zmanjšanju pripada

4. Tožbe proti državam članicam zaradi kršitev prava Skup-
nosti (člena 226 in 227 PES)
4.1. Tožbe po členu 226 (ex 169)
4.2. Tožba države članice proti drugi državi članici zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti po pravu Skupnosti po členu 227 (ex 170)
4.3. Posebej o tožbi po 2. odstavku 88. člena (ex 93/2)

5. Sodna kontrola aktov Skupnosti - tožbe proti Skupnosti
5.1. Direktna ničnostna tožba po členu 230 (ex 173)
5.2. Tožba zaradi nedelovanja po členu 232 (ex 175)
5.3. Posredna revizija pred Sodiščem ES - ničnostni postopki po členu
241 (ex 184)

6. Posebej o začasnem zavarovanju in pravnem varstvu pred 
Sodiščem ES v postopkih po členih 226, 227, 230, 231 in 232 
PES
6.1. Začasno zavarovanje v postopkih pred Sodiščem ES in v postopkih 
pred sodišči v državah članicah
6.2. Vpliv prava Skupnosti na postopke pred sodišči držav članic -
začasne odredbe v postopkih pred sodišči držav članic
6.3. Postopek pred Sodiščem ES
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7. Drugi postopki
7.1. Nepogodbena odgovornost Skupnosti - 235. člen ter 2. in 3. odstavek 
288. (ex 178. in 215.) člena PES
7.2. Revizija kazni po členu 229 (ex 172)
7.3. Mnenja po členu 300 (ex 228)
7.4. Delovnopravni spori (Staff Cases) po členu 236 (ex 179)
7.5. Pritožbe na odločbe Sodišča I. stopnje (členi 110-123 PPSES) ter
preizkus sodbe Sodišča ES
7.6. Pristojnost na podlagi arbitražne klavzule v pogodbah javnega ali
zasebnega prava po členu 238 (ex 181) ter tožbe med državami
članicami na podlagi posebnega dogovora
7.7. Tožbe v zvezi z EIB in centralnimi bankami Dč po točki (d) 237.
(ex 180.) člena PES
7.8. Pristojnost po konvencijah in protokolih med Dč
7.9. Tretji steber in pravno varstvo (35. člen PEU ter 227., 230. in 234.
člen PES)

8. Posebej o precedensu

VII. Štiri temeljne ekonomske svoboščine
1. Prost promet blaga
1.1. Prepoved carinskih dajatev med državami članicami - členi 23-25
PES (ex 9-17)
1.2. Prepoved količinskih omejitev - členi 28-31 PES (ex 30-36)
1.3. Prepoved diskriminatornih davkov - členi 90-93 PES (ex 95-99)

2. Prosto gibanje oseb
2.1. Prosto gibanje delavcev v kontekstu drugih ekonomskih svoboščin
po PES
2.2. Zgodovinska geneza pravice; pomen PEU
2.3. Prosto gibanje delavcev: analiza 39. (ex 48.) člena PES
2.4. O pojmu delavca in opredeljevanje oseb ter njihovih pravic, ki so
zavarovane po 39. členu po sekundarni zakonodaji Skupnosti

3. Svoboda ustanovitve sedeža in opravljanja storitev
3.1. Uvodno
3.2. Svoboda ustanovitve sedeža
3.3. Svoboda opravljanja storitev

4. Prost pretok kapitala in plačil
4.1. Prost pretok kapitala
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4.2. Ekonomska in monetarna unija (EMU)

VIII. Konkurenčno pravo
1. Teorija konkurence in določbe prava Skupnosti o konkurenci
1.1. Teorija konkurence
1.2. Določbe prava Skupnosti o konkurenci

2. Okviri uporabe konkurenčnega prava ES
2.1. Teritorialni okvir uporabe konkurenčnopravnih pravil (ratione
teritorii)
2.2. Osebni okvir uporabe konkurenčnopravnih pravil (ratione personae)
2.3. Časovni okvir uporabe konkurenčnopravnih pravil (ratione
temporis)
2.4. Stvarni (področni) okvir uporabe konkurenčnopravnih pravil (ratione 
sectoris)

3. Člen 81 - kartelni sporazumi, usklajena ravnanja in sklepi 
združenj podjetij
3.1. Generalna klavzula in eksemplifikativno našteta dejanja (1. odstavek)
3.2. Elementi generalne klavzule
3.3. Civilne in kazenske posledice kršitve; ničnost (2. odstavek 81. 
člena)
3.4. Izjeme od prepovedi iz 1. odstavka 81. člena (3. odstavek 81. člena)
3.5. Skupinske izjeme

4. Člen 82 - zloraba obvladujočega položaja
4.1. Razmerje med 81. in 82. členom ter drugimi določbami prava
Skupnosti
4.2. Obvladujoči položaj
4.3. Zloraba
4.4. Vpliv na trgovanje med državami članicami

5. Izvrševanje pravil o omejevanju konkurence in izbrana post-
opkovna vprašanja in Uredba 17/62 in 1/2003

6. Koncentracije
6.1. Viri
6.2. Trendi
6.3. Uredba 4064/89 o nadzoru koncentracij in 139/2004

7. Reforma ureditve konkurence v EU
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8. Država in Skupni trg
8.1. Uvod - širši kontekst določil o državi in skupnem trgu - država
in udeležba na trgu: splošna načela
8.2. Državni monopoli trgovinskega značaja (31. člen PES)
8.3. Javna podjetja (86. člen PES)

9. Državne pomoči
9.1. Viri v pravu Skupnosti
9.2. Koncept državne pomoči v PES (1. odstavek 87. člena)
9.3. Pomoči, ki so združljive s Skupnim trgom in pomoči, ki utegnejo
biti združljive z njim (2. in 3. odstavek 87. člena PES)
9.4. Nadzor nad pomočmi po 88. in 89. členu PES
9.5. Sodno varstvo
9.6. Razmerje med določbami PES o državnih pomočeh in drugimi
določbami PES

10. Dumping in protidumpinški postopki
10.1. Protidumpinški postopki in carine
10.2. Državne subvencije in izravnalne carine
10.3. Postopek za uvedbo protidumpinških ali izravnalnih carin

IX. Izbrana poglavja
1. Pravna ureditev varstva potrošnikov
1.1. Pravni viri
1.2. Določbe o varstvu potrošnikov v kontekstu PES
1.3. Usklajevanje zakonodaje
1.4. Harmonizacija potrošniškega prava: od Rimske pogodbe prek
EEA in Maastrichta do Amsterdama
1.5. Harmonizacija predpisov o varstvu potrošnikov

2. Intelektualna lastnina
2.1. Uvod: lastninska pravica vs. enotni trg
2.2. Doktrina izčrpanja pravic (patenti, blagovne znamke, avtorska pravica)
2.3. Omejitve
2.4. Člena 81 in 82
2.5. Nediskriminacija
2.6. Intelektualna lastnina in harmonizacija

3. Varstvo okolja

4. Slovenija in Evropska unija
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Pravo varstva okolja

Obseg ur: 60
Nosilec: izr. prof. dr. Senko Pličanič

Vsebina
Prvi del: (Etična) izhodišča sodobnega prava okolja - ekološkega prava

1. Uničenje Narave - človek kot gospodar Narave
1. Razlogi uničenja Narave - geneza antropocentrizma in oblikovanje
antropocentrične konstrukcije narave v zahodnih kulturah.
2. Antropocentrična konstrukcija narave in “nomos” zahodnih kultur.

2. Obuditev uničene Narave - človek kot del Narave
1. Spoznanje o nujnosti “uzakonitve zmernosti” pri človekovih
interakcijah z Naravo - geneza ekocentrizma in nastajanje ekocentrične
konstrukcije narave.
2. Ekocentrična konstrukcija narave in “nomos” zahodnih kultur -
izhodišča ekocentrične pravne in politične filozofije.
3. Dosedanja politična in pravna konstrukcija narave - ekologizacija
“prvega vala” in njegova “impotenca”.
4. Izhodišče preobrazbe prava okolja - koncept “sustainable develop-
ment” (izhodišča ekologizacije drugega vala).
5. Koncept ekocentrične pravne in politične filozofije.

Drugi del: Sodobno pravo okolja - ekološko pravo
1. Splošno o ekološkem pravu
1. Splošna izhodišča in cilji ekološkega prava (ekološko pravo kot “uza-
konitev zmernosti”)
2. Nastajanje ekološkega prava (primerjalno).
3. Interdisciplinarnost ekološkega prava.

2. Temeljno o slovenskem ekološkem pravu
1. Ustavna izhodišča ekološkega prava.
2. Pravni status narave (naravnih dobrin).
3. Kategorije naravnih dobrin (naravni viri, naravno javno dobro, nara-
vne vrednote, naravno bogastvo).
4. Pravni instrumenti varstva pred pretiranim obremenjevanjem (preti-
ranim onesnaževanjem in pretirano rabo).
4.1. Instrumenti oblikovanja politike varstva okolja

iv. letnik



160

4.1.2. Programiranje varstva okolja.
4.1.3. Načrtovanje varstva okolja.
4.1.4. Celovita presoja vplivov na okolje - CPVO.

4.2. Instrumenti prevencije
4.2.1. Imisijski in emisijski standardi.
4.2.2. Sistem dovoljevanja obremenjevanja.
4.2.3. Presoja vplivov na okolje - PVO.
4.2.4. Javne službe varstva okolja
4.2.5. Ekonomski instrumenti (cena za rabo in onesnaževanje;
drugi ekonomski instrumenti).

4.3. Instrumenti odgovornosti za pretirane obremenitve
4.3.1. Okoljska odškodninska odgovornost.
4.3.2. Kazenska odgovornost.

4.4. Sodelovanje javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah
4.4.1. Dostop do okoljskih informacij
4.4.2. Sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev,
ki zadevajo okolje
4.4.3. Dostop do varstva pravic v okoljskih zadevah

Tretji del: Ekološko pravo po področjih
1. Pravna ureditev naravnih vrednot in ohranjanja biotske razno-
vrstnosti.
1. Naravne vrednote in biotska raznovrstnost.
2. Naravno ravnovesje
3. Pravna ureditev ohranjanja biotske raznovrstnosti.
4. Pravna ureditev varstva naravnih vrednot.
5. Programiranje in usmerjanje na področju varstva naravnih vrednot
in ohranjanja biotske raznovrstnosti.
6. Druga vprašanja prava naravnih vrednot.

2. Pravna ureditev upravljanja z vodami.
1. Splošne pravne kategorije vodnega prava

1.1. Vodno zemljišče
1.2. Vodno javno dobro
1.3. Priobalno zemljišče
1.4. Vodni objekti in naprave

2. Programiranje in načrtovanje na področju voda.
2.1. Teritorialne podlage
2.2. Program upravljanja z vodami
2.3. Načrti upravljanja z vodami

3. Varstvo pred pretiranim onesnaževanjem voda.
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3.1. Razvrščanje voda
3.2. Prepovedi in omejitve
3.3. Varstvena območja

4. Urejanje voda
4.1.Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin
4.2.Varstvo pred poplavami, erozijo in zemeljskimi plazovi

5. Raba voda
5.1. Splošna raba voda
5.2. Temeljno o posebni rabi voda
5.3. Vodna pravica

6. Druga vprašanja vodnega prava.
6.1. Vodna knjiga in vodni kataster
6.2. Organizacija upravljanja z vodami
6.3. Nadzor nad izvajanjem zakona

3. Pravna ureditev upravljanja z mineralnimi snovmi (neob-
novljivimi naravnimi viri)
1. Mineralne snovi in njihov pravni status.
2. Pravna ureditev raziskovanja in izkoriščanja mineralnih snovi.
3. Pravna ureditev izvajanja rudarskih del.
4. Programiranje in načrtovanje na področju upravljanja z mineralnimi
snovmi.
5. Druga vprašanja prava mineralnih snovi.

4. Pravna ureditev varstva živali ter upravljanja z prostoživečimi 
živalmi (lov in ribolov)
1. Varstvo živali, njihovega zdravja in dobrega počutja
2. Varstvo živali pri reji in prevozu
3. Poskusi na živalih
4. Usmrtitev živali
5. Zapuščene živali
6. Prostoživeče živali in njihov pravni status.
7. Pravna ureditev upravljanja z prostoživečimi živalmi.
8. Pravna ureditev lova in ribolova.
9. Druga vprašanja prava prostoživečih živali.

5. Pravna ureditev upravljanja z gozdovi in “nerodovitnim sve-
tom”
1. Gozd in njegov pravni status.
2. Pravna ureditev upravljanja z gozdovi.
3. Načrtovanje upravljanja z gozdovi.
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4. Pravna ureditev varstva gozdov.
5. Pravna ureditev gojenja in izkoriščanja gozdov.
6. Druga vprašanja prava gozdov.
7. Pravna ureditev upravljanja z čnerodovitnim svetom”.

Četrti del: Pravo okolja glede na vire onesnaževanja
1. Pravna ureditev ravnanja z nevarnimi snovmi
1. Nevarne snovi.
2. Pravna ureditev varstva pri proizvodnji nevarnih snovi.
3. Pravna ureditev varstva pri prevozu nevarnih snovi.
4. Pravna ureditev varstva pri uporabi nevarnih snovi.

2. Pravna ureditev ravnanja z komunalnimi, industrijskimi in 
drugimi odpadki ter odpadnimi vodami
1. Opredelitev odpadkov.
2. Pravna ureditev ravnanja z komunalnimi odpadki.
3. Pravna ureditev ravnanja z industrijskimi odpadki.
4. Pravna ureditev ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
5. Pravna ureditev ravnanja z drugimi vrstami odpadkov.
6. Pravna ureditev ravnanja z komunalnimi in industrijskimi odpadnimi 
vodami.

3. Pravna ureditev varstva pred jedrskim in drugimi ionizirajočimi 
sevanji
1 Jedrsko in druga ionizirajoča sevanja.
2. Pravna ureditev varstva pred jedrskim in drugimi ionizirajočimi
sevanji.

4. Pravna ureditev varstva pred hrupom in pred svetlobnim 
obremenjevanjem
1.Vrste hrupa. Načini svetlobnega obremenjevanja.
2. Pravna ureditev varstva pred različnimi vrstami hrupa.
3. Pravna ureditev varstva pred svetlobnim obremenjevanjem.

Peti del: Prostorsko pravo
1. Prostorsko pravo kot del ekološkega prava
1. Prostor in okolje.
2. Soodvisnost varstva okolja in urejanja prostora.
3. Problem konfliktnosti varstva pred pretiranim obremenjevanjem
okolja in razvojnimi težnjami.
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2. Načrtovanje okolje ohranjujočega razvoja.
1. Pravna ureditev načrtovanja posegov v prostor.
2. Preobrazba tradicionalnega sistema prostorskega načrtovanja okolje 
ohranjujočega razvoja.
3. Usklajevanje različnih interesov glede poseganja v prostor in glede
varstva okolja.
4. Prostorski načrt kot temeljni prostorski pravni akt.

3. Urbanistično načrtovanje
1. Pojem urbanizma.
2. Pravna ureditev urbanističnega načrtovanja.
3. Prostorski izvedbeni akti.
4. Razmerje med prostorskimi izvedbenimi akti in prostorskim načrtom.

4. Pravna ureditev stavbnih zemljišč
1. Opredelitev stavbnih zemljišč.
2. Pravni režim stavbnih zemljišč.

5. Pravna ureditev kmetijskih zemljišč
1. Kmetijsko zemljišče in njegov pravni status.
2. Načrtovanje in raba kmetijskih zemljišč.
3. Varstvo kmetijskih zemljišč.
4. Promet z kmetijskimi zemljišči.
5. Predkupna pravica in postopek prodaje kmetijskega zemljišča.
6. Agrarne operacije (komasacija, arondacija, melioracija).

6. Pravna ureditev konkretnih posegov v prostor / gradbeno 
pravo
1. Gradnja objektov in gradbeno dovoljenje.
2. Projektiranje in projektna dokumentacija.
3. Uporabno dovoljenje.
4. Druga vprašanja gradbenega prava.

7. Evidentiranje nepremičnin in prostorskih enot ter določanje 
mej med parcelami
1. Zemljiški kataster.
2. Urejanje mej.
3. Spreminjanje mej parcel.
4. Kataster stavb in register prostorskih enot.
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ledge, New York (str. ix-xix, 3-21,56-81, 82-103);
Kirn, Andrej, 1992, Ekološka (okoljska) etika, Aram, Maribor;
Merchant, Carolyn, 1983, The Death of Nature (Women, Ecology; 
and the Scientific Revolution), HarperSan Francisco, San Francisco (str.
xv-6, 42-50, 69-76, 99-105, 127-132, 192-193 in 209-215, 290-295);
Percival, V. Robert & Alevizatos, C. Dorothy (ed.), 1997, Law and 
the Environment, Temple University Press, Philadelphia (str. 65-74, 83-
90, 96-100);
Ponting, Clive, 1993, A Green History of the World (The Environ-
ment and the Collapse of Great Civilizations), Penguin Books, New 
York (str. 141-160);
Revesz, L. Richard (ed.), 1997, Foundations of Environmental Law 
and Policy, Oxford University Press, New York, (str. 3-44).
Visković, Nikola 1996, čovjek i životinja, Književni krug, Split (str. 
298-309, 389-403, 440-460);
White, Lyinn, 1974, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Ob-
javljeno v David and Eileen Spring, Ecology and Religion in Histroy, 
New York, Evantson, San Francisco, str. 15-31; prevod Aleša Erjavca v 
zborniku Pasti razvoja (ekološke študije), str. 36-48, 1985,
Komunist, Ljubljana;
Zupko, E. Ronald & Laures, A. Robert, 1996, Straws in the Wind 
(Medieval Urban Law - The Case of Northern Italy), Westview Press, 
Boulder, Colorado (str. 1-8 in 5-40).
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Drugi, tretji, četrti in peti del:
Obvezna:

Pličanič, Senko, 2003, Temeljni ekološkega prava, Cankarjeva založba, 
Ljubljana;
Ustava Republike Slovenije;
Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04);
Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02);
Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93);
Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 in nasl.);
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list 33/07)
Zakon o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 56/99);
Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 98/99);
Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/04);
Zakon o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št. 58/02);
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 25/76);
Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02));
Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 110/02);
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96 in nasl.) 300;
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Ur.l. RS. 
št.67/02);
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur.l. 
RS. št.67/02);
Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 36/99);
Pomembnejši podzakonski predpisi na področjih, ki jih zajema pred-
met;
Ustavno sodna praksa na področjih, ki jih zajema predmet.

Priporočljiva:
Baker, Susan, Maria Kousis, Dick Richardson And Stephen 
Young (ed.), 1997;
The Politics of Sustainable Development, Routledge, London (str. 1-
71);
Macdonnel, J. Lawrence&bates, F. Sarah (ed.), 1993, Natural Re-
sources Policy and Law (Trends and Directions), Island Press, Washing-
ton, D.C. and Covelo, California (str. 162-192);
Percival, V. Robert & Alevizatos, C. Dorothy (ed.), 1997, Law and 
the Environment, Temple University Press, Philadelphia (str. 25-31).

iv. letnik
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Pravo Sveta Evrope

Obseg ur: 60
Nosilca: prof. dr. Ciril Ribičič, prof. dr. Franc Grad

Vsebina

1. Nastanek, razvoj in položaj Sveta Evrope
1. Nastanek Sveta Evrope
2. Cilji Sveta Evrope
3. Razvoj Sveta Evrope

3.1. Razvoj do padca Berlinskega zidu
3.2. Vključitev nekdanjih socialističnih držav
3.3. Razvoj Sveta Evrope in širitev Evropske unije

4. Primerjava Sveta Evrope z drugimi mednarodnimi organizacijami
4.1. Svet Evrope in OZN
4.2. Svet Evrope in Evropska unija
4.3. Svet Evrope in Konferenca za varnost in sodelovanje v
Evropi
4.4. Svet Evrope in druge mednarodne regionalne organizacije

2. Institucionalna struktura Sveta Evrope
1. Volitve, sestava in pristojnosti organov

1.1. Parlamentarna skupščina
4.2. Izbirni predmeti
1.2. Odbor ministrov

IV. letnik
Izbirni predmeti
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1.3. Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti
1.4. Evropsko sodišče za človekove pravice
1.5. Komisar za človekove pravice
1.6. Generalni sekretar, sekretariat, drugi organi

2. Medsebojna razmerja med organi
3. Zastopanost Slovenije v organih

3. Pravni akti Sveta Evrope
1. Vrste pravnih aktov in njihova pravna moč
2. Konvencija in protokoli o človekovih pravicah in svoboščinah
3. Evropska listina lokalne samouprave
4. Evropska socialna listina
5. Akti s področja javnih služb (izobraževanje, kultura, zdravstvo,
okolje, javno obveščanje, šport)
6. Okvirna konvencija o varstvu manjšin

4. Svet Evrope in Slovenija
1. Osamosvajanje Slovenije in Svet Evrope
2. Sprejem Slovenije med članice Sveta Evrope
3. Položaj Slovenije v Svetu Evrope
4. Postopek ratifikacije aktov Sveta Evrope
5. Pregled ratificiranih aktov Sveta Evrope
6. Pravna moč ratificiranih aktov Sveta Evrope v Sloveniji
7. Uresničevanje ratificiranih aktov Sveta Evrope v Sloveniji
8. Beneška komisija in njeno mnenje o spremembah Ustave v letu
2000

5. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESčP)
1. Ustanovitev in razvoj ESČP
2. Reformiranje ESČP
3. Procedura odločanja ESČP
4. Primeri iz Slovenije pred ESČP

4.1. Rehbock v. Slovenija
4.2. Sojenje v razumnem roku
4.3. Ostali primeri

5. Spremljanje javne obravnave pred ESČP (ekskurzija)

6. Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP)
1. Pravica do življenja in osebne integritete
2. Pravica do svobode in varnosti
3. Pravica do zasebnosti in pravica do družine
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4. Svoboda mišljenja, vesti in vere
5. Politične pravice državljanov in tujcev
6. Pravica do izobrazbe in do lastnine
7. Pravica do sodišča, do učinkovitega pravnega sredstva in do
poštenega sojenja
8. Osebna svoboda
9. Prepoved diskriminacije

7. Judikatura ESČP
1. Minimalna raven pravic, ki jo zagotavlja EKČP
2. Načelo subsidiarnosti v delu ESČP
3. Meje proste presoje nacionalnih sodišč (margin of appreciation)
4. Načela, metode in testi sodne presoje
5. Pregled ključnih odločb po področjih
6. Analiza posameznih primerov
7. Odločitve ESČP v praksi nacionalnih (ustavnih) sodišč

8. Evropsko pravo človekovih pravic
1. EKČP in Listina temeljnih pravic v EU
2. EKČP in Ustava za Evropo
3. Pristop Evropske unije k EKČP
4. ESČP in Sodišče Evropskih skupnosti

Literatura

Obvezna:
Ciril Ribičič, Evropsko pravo človekovih pravic, izbrana poglavja,  
Scripta, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 2007 
ali 
M. Janis, R. Kay, A. Bradley, European Human Rights Law, Oxford 
University Press, Second edition, 2002
F. Benoit-Rohmer, H. Klebes, Council of Europe Law (Pravo Sveta 
Evrope), COE, Strasbourg. 2005 (PP, Ljubljana, 2007);
Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili, Amnesty Interna-
tional, Ljubljana, 2002;

Priporočena:
Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič, Zagorc, Ustavno pravo Evropske 
unije, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana, 2007;
Boštjan M. Zupančič, The Owl of Minerva, Eleven, Utrecht, 2008;

iv. letnik
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Luzius Wildhaber, Človekove pravice: vprašanje ravnotežja, Dignitas, 
št. 15-16/2002;
Clare Ovey, Robin White, The European Convention on Human 
Rights, Oxford, 2002;
Gilles Dutertre, Key case-law extracts (European Court of Human 
Rights), Strasbourg, 2003;
Aleš Galič, Evropska konvencija o človekovih pravicah in Evropsko 
sodišče za človekove pravice, v: Ustavno sodstvo (ur. Marijan Pavčnik 
in Arne Mavčič), CZ, Ljubljana, 2000, s. 323 in nasl.;
J.H.H. Weiler, Ustava Evrope, PF, Ljubljana, 2002, s. 139-170;
Andraž Teršek, Svoboda izražanja, IDC SE, Ljubljana, 2007;
Arne Mavčič, The Effect of the ECHR on the Legal and Political 
System of Slovenia, v: Fundamental Rights in Europe, Oxford, 2001, 
s. 781 in nasl.;
Petja Toškan, Evropski člen in ustavna zaščita temeljnih človekovih 
pravic, Pravna praksa, št. 3/2002;
Mag. Benjamin Flander, Pozitivna diskriminacija, magistrska naloga, 
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2003;
Ciril Ribičič, Uresničevanje evropskih standardov v praksi Ustavnega 
sodišča, v: Položaj ustavnih sodišč po vključitvi v EU, mednarodna kon-
ferenca na Bledu 2004, Ustavno sodišče, Ljubljana, 2005, s. 119-136;
Dragica Wedam Lukić, Pomen sodne prakse v zvezi z ustavnosodno 
presojo, Zbornik referatov za IX dneve javnega prava, Portorož, 2003.
Konvencije Sveta Evrope in judikatura Evropskega sodišča za človekove 
pravice na spletnih straneh: www.coe.si in www.coe.int (Hudoc);
Report by Alvaro Gil-robles, Commissioner for Human Rights on his 
Visit to Slovenia, 2003, www.coe.int/T/E/Commissioner;

Praviloma vsako leto je organizirana strokovna ekskurzija na sedež Sveta 
Evrope in ESČP (s spremljanjem javne obravnave).

Obveznosti študentov:

izdelava seminarske naloge (o eni od odločb ESČP) in ustni izpit

“Rubikon” - Odkrivanje evropskih standardov varstva človekovih pravic
(Propozicije tekmovanja v predstavitvi sodb ESČP)

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu razlaga Evropsko konvencijo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s svojimi sodbami določa minimalno raven 
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varstva človekovih pravic. To je tisti rubikon, ki ga pri posegih v človekove pravice 
ne sme prestopiti nobena evropska demokratična država. V Sloveniji je Konvencija 
zavezujoči del notranjega prava, ki ji poseben pomen daje določba zadnjega odstavka 
15. člena Ustave, po kateri pravic, urejenih v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni 
mogoče omejevati z izgovorom, da jih Ustava ne priznava, ali da jih priznava v manjši 
meri. Slovenija je dolžna spoštovati in izvrševati sodbe ESČP, ki se nanašajo nanjo. Še 
bolj pomembno in strokovno zahtevno je na podlagi celotne judikature ESČP ugoto-
viti, kateri standardi zavezujejo državo in preprečiti njeno obsodbo v prihodnjih podob-
nih primerih. Zato je predstavitev sodb ESČP in spremljanje teh predstavitev posebnega 
pomena za zaokrožitev znanja študentov ob koncu pravnega študija.

1. Pravico nastopa imajo vsi študentje Pravne fakultete, ki se prijavijo do 
20. februarja.
2. Vsak kandidat si sam izbere primer sodbe ESČP, ki ga želi pred-
staviti.
3. Pri izbiri primera ima prednost tisti, ki se preje prijavi za tekmovanje.
4. Predstavitve potekajo v letnem semestru študijskega leta 2006/7 v 
okviru predmeta Pravo Sveta Evrope.
5. Kandidat pripravi pisni izdelek na dveh straneh, pri predstavitvi pa si 
lahko pomaga s Power point prezentacijo.
6. Predstavitev traja do 12 minut, kandidat pa neposredno (brez od-
mora) odgovarja na vprašanja v zvezi s predstavljenim primerom.
7. Uspešnost predstavitve ocenjujejo nosilec predmeta in študentje, ki 
so vpisali predmet Pravo Sveta Evrope, in sicer z ocenami od 5 do 10. 
Nihče ne more ocenjevati lastnega nastopa.
8. Šest študentov z najboljšo povprečno oceno se uvrsti v finale, ki bo 
posvečeno Dnevu Pravne fakultete.
9. Finalisti nastopajo v predstavitvi istih ali novoizbranih primerov pred 
komisijo uglednih profesorjev in sodnikov.
10. Prvi trije uvrščeni dobijo priznanja in knjižno nagrado.

iv. letnik
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Uvod v primerjalno pravo

Obseg ur: 60
Nosilec: izr. prof. dr. Miro Cerar

Vsebina:

Prvi del: Temeljne značilnosti primerjalnega prava
1. Različnost prava
1.1. Poznavanje tujega prava in primerjalno pravo
1.2. Pravna razdrobljenost
1.3. Pravno približevanje

2. Zgodovina primerjalnega prava
2.1. Zgodovina primerjalnega prava do začetka kodifikacij
2.2. Razvoj primerjalnega prava v 19. stoletju
2.3. Razvoj od leta 1900 do konca druge svetovne vojne
2.4. Sodobni razvoj

3. Razmerje med primerjalnim pravom in drugimi pravnimi 
panogami
3.1. Razmerje do zgodovine prava
3.2. Razmerje do filozofije prava
3.3. Razmerje do sociologije prava
3.4. Razmerje do mednarodnega prava
3.5. Razmerja do mednarodnega zasebnega prava

4. Metodologija in naloge primerjalnega prava
4.1. Metode primerjalnega prava in ugotavljanje pravnih dejstev
4.2. Pomen za poglobitev poznavanja domačega prava
4.3. Prispevek k poenotenju prava, prilagajanju prava in k pravu
naddržavnih skupnosti
4.4. Prispevek primerjalnega prava k mednarodnemu razumevanju

5. Delitev prava v velike pravne družine (velike pravne sisteme)
5.1. Pojem pravne družine
5.2. Merila razdelitve v pravne kroge
5.3. Celinskoevropski (rimsko-germanski) pravni krog
5.4. Anglo-ameriški pravni krog
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5.5. Povezave med common law in celinskoevropskim pravom,
mešani sistemi
5.6. Pravni sistemi Daljnega vzhoda, pravni sistemi, ki jih določata
religija in plemensko izročilo
5.7. Perspektive prihodnjega poenotenja prava

Drugi del: Rimsko-germanska pravna družina
1. Zgodovinski razvoj
1.1. Obdobje običajnega prava
1.2. Obdobje razvoja javnega prava
1.3. Kodifikacije
1.4. Vpliv na druga (neevropska) svetovna okolja

2. Sodobne značilnosti rimsko-germanske pravne družine
2.1. Pregled pravnih virov
2.2. Pomembnejše pravne ustanove (pravni pojmi)
2.3. Vloga ustavodajnega in zakonodajnega urejanja
2.4. Vloga sodne in upravne prakse
2.5. Običajno pravo
2.6. Skupne značilnosti in razlike med posameznimi pravnimi redi
2.7. Pravna teorija
2.8. Pravna država (Rechtsstaat)

Tretji del: Angloameriško (obče) pravo (Common Law)
1. Angleško pravo
1.1. Zgodovinski razvoj
1.2. Razmerje med common law in equity
1.3. Pravna sistematika in pomembnejše pravne ustanove
1.4. Pregled pravnih virov
1.5. Angleško razumevanje ustavnosti
1.6. Vloga sodne prakse
1.7. Vloga zakonodaje
1.8. Običajno pravo
1.9. Pravna teorija
1.10.Vladavina prava (rule of law)

2. Pravo Združenih držav Amerike
2.1. Zgodovinski razvoj
2.2. Ustavnost in federalizem
2.3. Pravna sistematika in pomembnejše pravne ustanove
2.4. Pregled pravnih virov

iv. letnik
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2.5. Vloga sodne prakse
2.6. Vloga zakonodaje
2.7. Pravna teorija

Četrti del: Kitajsko pravo
1. Tradicionalno kitajsko pravo
1.1. Pomen naravne (vesoljne) ureditve
1.2. Pomen in funkcija zakona
1.3. Konfucijanstvo
1.4. Šola legalistov
1.5. Prvenstvo kazenskega prava
1.6. Vpliv na sodobno kitajsko (državno) pravo

2. Pravo Ljudske Republike Kitajske
2.1. Obdobje 1911 - 1949
2.2. Obdobje od 1949 dalje
2.3. Ohranitev tradicionalnega pravnega mišljenja
2.4. Sodobni pravni pomen konfucijanstva
2.5. Sodobne gospodarske reforme in pravo
2.6. Tradicionalni in sodobni pravni viri
2.7. Tuji vplivi na kitajsko pravo
2.8. Temeljne značilnosti posameznih pravnih panog

Peti del: Japonsko pravo
1. Zgodovinski razvoj
1.1. Fevdalni sistem in tradicionalni pravni viri
1.2. Obdobje Meidži in postopna evropeizacija japonskega prava
1.3. Vpliv evropskega prava in prava ZDA po drugi svetovni vojni

2. Sodobno japonsko pravo
2.1. Vpliv tradicionalnega prava na sodobno japonsko pravo
2.2. Pravni viri
2.3. Vloga zakonodaje in sodne prakse
2.4. Splošna primerjava japonskega in zahodnega prava
2.5. Temeljne značilnosti posameznih pravnih panog

Šesti del: Islamsko pravo
1. Zgodovinski razvoj in pravni viri
2. Nastanek islamskega prava
3. Enotnost in raznolikost islamskega prava
4. Pravni pomen Korana
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5. Šeriat in fikh
6. Pravni viri (Koran, Sunna, Idžma, Kijas)
7. Temeljne značilnosti posameznih pravnih panog
8. Pravna teorija
9. Razmerje med islamskim pravom in državo

Sedmi del: Druge religiozne in tradicionalne pravne ureditve
1. Hinduistično pravo
1.1. Zgodovinski razvoj hinduističnega prava
1.2. Pravni viri
1.3. Dharma kot osrednji pojem indijskega tradicionalnega prava
1.4. Recepcija angleškega prava (common law) v Indiji
1.5. Razmerje med hinduističnim pravom in common law v zakonodaj-
ni in sodni praksi
1.6. Razmerje med hinduističnim tradicionalnim pravom in sodobnim
državnim pravom Indije
1.7. Temeljne značilnosti posameznih pravnih panog

2. Pravne ureditve Afrike in Madagaskarja
2.1. Raznolikost afriških vrst običajnega prava
2.2. Temeljne značilnosti afriškega tradicionalnega prava
2.3. Vpliv krščanstva in islama
2.4. Vpliv kolonialnega prava
2.5. Uveljavljanje modernega (državnega) prava v posameznih delih
Afrike
2.6. Nekateri splošni vidiki razmerja med tradicionalnim in državnim
pravom v zakonodajni in sodni praksi

Osmi del: Pomen primerjalnopravne analize
1. Povzetek temeljnih razlik in podobnosti med velikimi pravnimi druži-
nami
2. Pravna država (vladavina prava) v primerjalni perspektivi
3. Uveljavljanje temeljnih (človekovih) pravic v različnih pravnih siste-
mih
4. Podobnosti in razlike med različnimi pravnimi kulturami (kulturni in 
mišljenjski okviri ter predpostavke oblikovanja pravnih virov in njihovih 
razlag, razlike v pravnem vrednotenju, vedenju, izobraževanju itd.)
5. Pomen primerjalnopravnega študija za slovensko pravno teorijo in 
prakso (tuji vplivi na slovensko pravo, možnosti in pogoji za upoštevanje 
posameznih vidikov tujih ureditev v slovenskempravu, pomen ugotovi-
tev za pravna razmerja s tujino itd.)

iv. letnik
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Študijska literatura

Obvezna literatura:
Réne David, Günther Grassmann (nosilca): Uvod v velike sodobne 
pravne sisteme, Prva in druga knjiga, Ljubljana 1998-1999;
Posamezni članki v slovenskem in angleškem jeziku - seznam bo sporočen 
v teku predavanj (nujno je pasivno znanje angleščine!).

 Priporočena literatura:
Seznam priporočene domače in tuje literature bo sporočen ob začetku 
predavanj.
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Transportno pravo

Obseg ur: 30
Nosilec: doc. dr. Klemen Podobnik
Sodelujoči: prof. dr. Marko Pavliha

Vsebina
1. Uvod
2. Transportna pogodba
3. Stranki
4. Pogoji za sklenitev transportne pogodbe
5. Vsebina prevozne pogodbe
a. Poglavitne pravice prevoznika
b. Obveznosti (dajatve) naročnika (prevoznega upravičenca)
c. Pravice in dolžnosti strank v posameznih etapah prevoza
6. Sprememba prevozne pogodbe
7. Prenehanje prevozne pogodbe
8. Zaporedni prevozi
9. Multimodalni prevozi
10. Prevozna pogodba in havarije pomorskega prava
11. Prevoz in zavarovanje
12. Prevoz potnikov in prtljage

Študijska literatura

M. Pavliha: Prevozno pravo, Ljubljana 2000 (v celoti);
S. Cigoj: Pomorsko pravo Jugoslavije, Ljubljana 1975 (str. 22-40, 100-
146);
M. Ilešič, M. Pavliha: Pomorski zakonik Republike Slovenije, Lju-
bljana 2001, str. 13 - 67;
Obligacijski zakonik s komentarjem, 3. knjiga, komentar k poglavju 
Prevozne pogodbe, GV 2004.

iv. letnik
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Zavarovalno pravo

Obseg ur: 30
Nosilka: prof. dr. Ada Polajnar-Pavčnik

Vsebina

I. Uvod
1. Zavarovalstvo in zavarovalno pravo
2. Zavarovalno razmerje
3. Viri zavarovalnega prava
4. Vrste zavarovanja

II. Splošni del
1. Temeljni pojmi zavarovanja
2. Osebe zavarovalnega razmerja
3. Nastanek zavarovalnega razmerja
4. Polica
5. Obveznosti zavarovalnice
6. Obveznosti zavarovalca
7. Zavarovanje na tuj račun
8. Prenehanje zavarovanja
9. Razmerje med zavarovanjem in civilnopravno odgovornostjo.

II. Premoženjsko zavarovanje
1. Načela

2. Zavarovalnina
a) Elementi za določitev
b) Ocenjevanje in izplačilo
c) Vrednost zavarovane stvari in zavarovalna vsota

3. Subrogacija

4. Zavarovanje odgovornosti
a) Splošno
b) Obvezno zavarovanje odgovornosti

Učni načrt



179

IV. Osebno zavarovanje
1. Načela osebnega zavarovanja

2. Življenjsko zavarovanje
a) Pojem in vrste
b) Izključeni riziki
c) Pravice iz matematične rezerve
d) Življenjsko zavarovanje v korist tretjega

3. Nezgodno zavarovanje

V. Pozavarovanje

Študijska literatura

Šulejić: Pravo osiguranja, Beograd 1980, ali
Jakaša: Pravo osiguranja, Zagreb 1972;
Komentarji zakona o obligacijskih razmerjih;
Ivanjko: Oris pravnega urejanja premoženjskega in osebnega zava-
rovanja, Ljubljana 1981;
Samoupravna organiziranost zavarovalstva in pravna ureditev zava-
rovalne pogodbe, Portorož 1979;
Cigoj: kumuliranje odškodnine in zavarovalne vsote, Pravnik 1982, str. 
205;
Polajnar-Pavčnik: Življenjsko zavarovanje v korist tretjega, Pravnik 
1982, str. 297;
Pavliha Marko: Zavarovalno pravo, Ljubljana, 2000.
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Pravo intelektualne lastnine

Obseg ur: 60
Nosilec: doc. dr. Klemen Podobnik

Vsebina

Prvi del: Splošni pojmi
1. Pojem IL
2. Patentno pravo, znaki razlikovanja, avtorsko pravo - intelektualna 
“lastnina”?

Drugi del: Razvoj prava intelektualne lastnine in viri
1. Zgodovinski razvoj izumiteljstva in patentnega prava
1. Zgodovinski razvoj prava distinktivnih znakov
2. Zgodovinski razvoj avtorskega prava
3. Teorije o IL
4. Mesto prava IL v pravnem sistemu
5. Viri prava IL

- mednarodne konvencije
- pozitivno pravo RS

6. Organizacije na področju IL

Tretji del: Ekonomska utemeljenost intelektualne lastnine
1. Kronološki pogled na ekonomsko utemeljevanje intelektualne last-
nine
2. Ekonomizacija intelektualne lastnine
3. Klasična “politična” ekonomija in intelektualna lastnina v digitalni 
dobi

Četrti del: Patentno pravo
1. Pojem izuma
2. Pravice iz izuma
3. Upravičenci
4. Postopek za podelitev patenta
5. Vrste patentov
6. Omejitve patenta
7. Prenos pravic
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Peti del: Druge inovacije
1. Uporabni model
2. Tehnična izboljšava
3. Znanstveno odkritje
4. Know-how

Šesti del: Distinktivni znaki
1. Model
2. Blagovne in storitvene znamke

- pojem
- pogoji in postopek za podelitev znamke
- prenos in spori
- kolektivna znamka

3. Označba geografskega porekla

Sedmi del: Intelektualna lastnina in software

Osmi del: Avtorsko pravo
1. Avtorsko delo
2. Avtorska pravica (pojem, vrste upravičenj)
3. Avtor
4. Omejitve avtorske pravice
5. Avtorsko pogodbeno pravo
6. Sorodne pravice

Deveti del: Varstvo pravic IL

Deseti del: Mednarodno pravo IL
1. Načela
2. Posamezne konvencije

- Pariška konvencija
- Bernska konvencija
- T RIPs
- Sporazumi na podlagi PK
- Regionalni sporazumi, zlasti EPK

3. Pravo IL v EU

Enajsti del: Intelektualna lastnina in konkurenčno pravo
1. Intelektualna lastnina in ekonomske (ne)učinkovitosti
2. Prisilno licenciranje
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3. Inovacijski trgi - omejevanje in izključevanje konkurence s pravicami 
intelektualne lastnine

Dvanajsti del: Kritični pogledi
1. “Razlastninjenje” intelektualne lastnine
2. Dekonstrukcija avtorskopravne zaščite računalniških programov

- Free Software in Copyleft
- General Public License
- Creative Commons License

3. Patentno varstvo računalniških programov?

Študijska literatura

Zakonodaja:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS 21/95 in 9/01);
Zakon o industrijski lastnini (Ur.l. RS 45/01);
Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Ur.
l. RS 30/01);
Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (Ur.l.RS 21/95);
Zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Ur.l. RS 
45/95);
Pravilnik o postopku za pridobitev patenta (Ur.l.RS 49/93);
Pravilnik o postopku za priznanje znamke (Ur.l.RS 49/93);
Pravilnik o postopku za priznanje modela oziroma vzorca (Ur.l.RS 
49/93);
Pravilnik o postopku za mednarodno registracijo znamke (Ur.l.RS 
15/93).

Mednarodne pogodbe:
Konvencija o ustanovitvi svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
iz leta 1967 (Uradni list SFRJ, Mednarodne pogodbe, št.31/72 in 4/86);
Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine iz leta 1883; revizije 
v Bruslju 1900;
Washingtonu 1911, Haagu 1925, Londonu 1934, Lizboni 1958 in Stock-
holmu 1967 (Uradni list SFRJ, Mednarodne pogodbe,št.5/74 in 7/86);
Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk iz leta 1891; 
revizije v Bruslju 1900, Washingtonu 1911, Haagu 1925, Londonu 1934, 
Nici 1957 in Stockholmu 1967 (Uradni list SFRJ, Mednarodne pogod-
be, št.2/74) in Protokol k njemu iz leta 1989 (v postopku ratifikacije);
Lokarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industri-
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jske vzorce in modele iz leta 1968 (Uradni list SFRJ, Mednarodne po-
godbe, št.51/74);
Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi 
registracije znamk (Uradni list SFRJ, Mednarodne pogodbe, št.51/74);
Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Ur.l.RS, Mednarodne 
pogodbe, 19/93);
Evropska patentna konvencija (Munchen 1973);
Konvencija o evropskem patentu (Luxembourg 1975);
Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del z dne 
24.7.1971 (Pariško besedilo), yUr.l.SFRJ - Mednarodne pogodbe 14/75 
in 4/86 ter Ur.l. RS 24/92

Univerzalna konvencija o avtorski pravici z dne 24.7.1971 (Pariško 
besedilo), Ur.l.SFRJ- Mednarodne pogodbe 54/74 ter Ur.l. RS 15/92;
Konvencija o razdelitvi signalov za prenos programa po satelitu z dne 
21.5.1974, Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe 13/77 ter Ur.l. RS 
15/92;
Rimska konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in 
radiodifuznih organizacij z dne 26.10.1961 (Ur.l.RS-MP 8/96);
Konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim 
presnemavanjem njihovih fonogramov z dne 29.10.1971 (Ur.l.RS-MP 
8/96);
Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine z dne 
15.4.1994 (“TRIPs”), priloga k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi 
Svetovne trgovinske organizacije (Ur. l.RS-MP 10/95);
Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikro- 
organizmov za postopek patentiranja iz leta 1977 in 1980 ter Pravilnik k 
njej iz leta 1977 in 1981 (Ur. l.RS-MP 21/97);
Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola z dne 26.9.1981 
(Ur.l.RS-MP 5/98);
Mednarodna konvencija o varstvu novih vrst rastlin iz leta 1961 (Ur.
l.RS-MP 13/99).

Obvezna:
Anderman: EC Competition Law and Intellectual Property Rights, 
Oxford University Press 1998 (izbrana poglavja);
Bently, Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press 
2004 (izbrana poglavja);
Drahos, Braithwaite: Information Feudalism, The New Press 2002
(izbrana poglavja);
Trampuž - Oman - Zupančič: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 
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s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997;
Komentar zakona o industrijski lastnini, GV, Ljubljana, 2003;
Landes, Posner: The Economic Structure of Intellectual Property Law, 
Harvard University Press 2003 (Izbrana Poglavja);
Moglen: Anarchism Triumphant: Free Software and the Death of 
Copyright, First Monday, August 1999, http://old.law.columbia.edu/
publications/anarchism.html;
Moglen: Freeing the Mind: Free Software and the Death of Proprietary 
Culture, Fourth Annual Technology and Law Conference, University 
of Maine Law School, Portland, 2003, http://old.law.columbia.edu/
publications/maine-speech.html.

Dopolnilna:
Besarović V.: Pravo industrijske svojine i autorsko pravo, Beograd 
1984;
Lemley: Property, Intellectual Property, And Free Riding, Stanford 
Law And Economics Olin Working Paper no. 291, 2004, http://ssrn.
com/abstract=582602;
Podobnik: Konkurenčno pravo in vprašanja demokratične učinkovitosti, 
doktorska disertacija PF Ljubljana, 2002;
Rosina: Quellen Urheberrecht (Jugoslawien), 1974;
Sajovic: O avtorski pravici, Ljubljana 1982;
Spaić: Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ, Zagreb-Beo-
grad- čakovec 1983;
Stallman: Did You Say “Intellectual Property”? It’s a Seductive Mi-
rage, http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.xhtml;
Šipec: Sodno varstvo intelektualne lastnine, Ljubljana 1998;
Štempihar: Avtorsko pravo, Ljubljana 1960;
Trampuž: Das neue Urheberrecht in Slowenien - eine europaeische 
Landschaft stellt sich vor, GRUR International 10/95.
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Izvršilno pravo

Obseg ur: 30
Nosilka: prof. dr. Dragica Wedam Lukić

Vsebina
1. Splošni pojmi sodnega izvršilnega postopka
1.1. Sodni izvršilni postopek in sodno izvršilno pravo
1.2. Razmerje med civilnim izvršilnim postopkom in nekaterimi
drugimi postopki (pravdnim stečajnim, izvrševanjem kazenskih
sankcij ter upravnim izvršilnim postopkom)
1.3. Osebne in stvarne meje civilnega izvršilnega sodstva
1.4. Izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb
1.5. Izvršba in zavarovanje
1.6. Vrste izvršbe

2. Temeljna načela izvršilnega postopka
2.1. Pregled temeljnih načel
2.2. Načelo dispozitivnosti in oficialnosti
2.3. Razpravno in preiskovalno načelo
2.4. Načelo obojestranskega zaslišanja
2.5. Načelo javnosti, neposrednosti, pisnosti in ustnosti
2.6. Načelo učinkovitosti, ekonomičnosti, hitrosti in vrstnega reda
postopanja
2.7. Načelo stroge formalne legalitete
2.8. Načelo varstva dolžnika
2.9. Načelo prioritete in sorazmernega poplačila upnikov

3. Subjekti izvršilnega postopka
3.1. Pristojnost sodišč v izvršilnem postopku
3.2. Izvršitelji
3.3. Stranke in udeleženci izvršilnega postopka

4. Predpostavke izvršbe
4.1. Splošno o predpostavkah izvršbe (procesne in substančne
predpostavke)
4.2 Terjatev, ki se izvršuje
4.3. Izvršilni naslov
4.3.1. Pojem in pomen
4.3.2. Vrste
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4.4. Predmet izvršbe
4.4.1. Oprostitve in omejitve izvršbe

5. Potek izvršilnega postopka
5.1. Izvršilna sredstva
5.2. Stadiji izvršilnega postopka
5.3. Predlog za izvršbo in sklep o izvršbi
5.4. Stroški izvršilnega postopka

6. Pravna sredstva v izvršilnem postopku
6.1. Pregled pravnih sredstev v izvršilnem postopku
6.2. Ugovor dolžnika

6.2.1. Pojem in razlogi
6.2.2. Postopek z ugovorom

6.3. Pritožba
6.4. Ugovor tretjega

7. Izvršba na podlagi verodostojne listine
7.1. Pojem verodostojne listine
7.2. Postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine
7.3. Ugovor proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine

8. Zastoji in konec izvršilnega postopka
8.1. Prekinitev in odložitev izvršbe
8.2. Ustavitev izvršbe
8.3. Nasprotna izvršba

9. Izvršba za izterjavo denarnih terjatev
9.1. Izvršba na nepremičnine
9.2. Izvršba na premične stvari
9.3. Izvršba na denarno terjatev dolžnika

9.3.1. Splošno
9.3.2. Izvršba na plačo in druge stalne prejemke
9.3.3. Izvršba na dolžnikova sredstva pri organizacijah za
plačilni promet

9.4. Izvršba na terjatev, da se izročijo stvari in na druge
premoženjske pravice
9.5. Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
9.6. Izvršba na delež družbenika v družbi
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10. Izvršba na uveljavitev nedenarnih terjatev
10.1. Izročitev in dobava premičnih stvari
10.2. Izpraznitev in izročitev nepremičnine
10.3. Obveznost kaj storiti, opustiti ali dopustiti
10.4. Vrnitev delavca na delo
10.5. Razdelitev stvari in izjava volje
10.6. Izvršba sodnih odločb glede razmerij med starši in otroki

11. Sodni penali

12. Zavarovanje
12.1. Zastavna pravica na nepremičnini
12.2. Zastavna pravica na premičnini
12.3. Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank
12.4. Predhodne odredbe
12.5. Začasne odredbe

Študijska literatura

Obvezna:
Rijavec, Civilno izvršilno pravo, Ljubljana, 2003.
Zakon o izvršbi in zavarovanju, Uradni list RS, št. 51/98 in nasl. (urad-
no prečiščeno besedilo ZIZ-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07 in ZIZ-F, 
Uradni list RS, št. 93/07;

Priporočena:
Wedam-Lukić: Civilno izvršilno pravo, Ljubljana 1992;
Dika: graðansko ovršno pravo I. knjiga, Opće graðansko ovršno pravo, 
Zagreb 2007;
Galič, Jan, Jenull: Zakon o izvršbi in zavarovanju (vključno z novelo 
ZIZ-A), Komentar novele in uvodna pojasnila, Ljubljana 2002.
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Osebnostno pravo

Obseg ur: 30
Nosilka: red. prof. dr. Barbara Novak

Vsebina

I. Temeljni nauki osebnostnih pravic
1. Osnove osebnostnih pravic
2. Nekateri teoretični pristopi k fenomenu osebnostnih pravic
3. Splošen opis strukturiranja
4. O elementih nekaterih konkretnih položajev

II. Oblike pravic oziroma osebnostnih položajev
1. Dilema: generalna klavzula ali posebne pravice

2. Ustavnopravna ali posebna utemeljitev

3. Posebej o nekaterih osebnostnih položajih kot predmetu 
varstva
3.1. Predrojstna genetika s klasičnimi civilnopravnimi pojavnostmi
3.2. Človek kot osebnost: ime, svoboden razvoj, osebno življenje, čast, 
podoba, glas, poklic, duhovno ustvarjanje
3.3. Varstvo osebnosti po smrti

5. O razpolaganju z osebnostnimi stanji

6. Posebej o socialnih pravicah
6.1. Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
6.2. Roditeljska pravica
6.3. Družinske pravice
6.4. Pravice otrok po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah

III. Varstvo osebnostnih pravic
1. Klasično civilnopravno učenje o varovanju, posegih
1.1 Civilnopravni delikti

2. Opredelitev zahtevkov
2.1. Splošno
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2.2. Pomen negatornosti
2.3. Preventivni pomen
2.4. Odškodninski zahtevek
2.5. Obogatitveni zahtevek
2.6. Druge oblike, prenesene iz konkurenčnega prava

3. Varstvo osebnostnih pravic po EKČP

Literatura

Obvezna:
Finžgar Alojzij, Osebnostne pravice, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, Ljubljana, 1985;
Sajovic Bogomir, O pravni naravi osebnostnih pravic, Uradni list Re-
publike Slovenije, Ljubljana, 1996;
Novak Barbara, Posmrtno varstvo osebnosti. Zbornik znanstvenih 
razprav PF v Ljubljani, 2000, str. 107-128;
Novak Barbara, Otrokove pravice in šola. Cankarjeva založba. Pravna 
obzorja 26, Ljubljana, 2004;
Zupančič Karel, Varstvo življenja pred rojstvom in osebnostne pravice, 
Podjetje in delo 5-6/1994, str. 596-604;
Zupančič Karel, Pravna ureditev prekinitve nosečnosti kot zdravstvenega 
ukrepa za uresničevanje svobode odločanja o rojstvih, Zbornik znanstvenih 
razprav PF v Ljubljani 1994, str. 275 - 293;
Zupančič Karel, Spočetje s pomočjo biomedicine in pravo, Pravna 
praksa 18/2001, str. 5-8.

Priporočena:
Zupančič Karel, Sposobnost za uresničevanje pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok s pomočjo zdravstvenih načinov in sredstev, 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/1978, str. 139-153;
Hrabar Dubravka, Novi pogledi na prava djece, 1-2/1990 Socijalni 
rad, str. 67 in nasl.;
Šelih Ivan, Omejitve pravice do zasebnosti v Evropski konvenciji o 
človekovih Pravicah, Pravnik 11-12/1993, Str. 593-599;
Frowein Jochen Abr., Peukert Wolfgang, Europäische Menschen-
rechtskonvention. 2. prenovljena izdaja. N. P. Engel Verlag, Kehl, 
Straßburg, Arlington, 1996;
ali
Macdonald Ronald St. J. in drugi (ur.), The European System for 
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the Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1993;
Helle Jürgen, Besondere Persönlichkeitsrechte im Privatrecht. J. C. B. 
Mohr, Tübingen, 1991;
Baston-vogt Marion, Der sachliche Schutzbereich des zivilrechtli-
chen allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Mohr Siebeck, 1997;
Krneta Stanko, Vodinelić Vladimir V., Lična prava. Enciklopedija 
imovinskog prava i prava udruženog rada, Tom I, Beograd, 1978.
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Nepravdno pravo

Obseg ur: 30
Nosilec: izr. prof. dr. Aleš Galič

Vsebina

I. Splošni del
1. Pojem nepravdnega postopka
1.1. Razmejitev med pravdnim in nepravdnim sodstvom
1.2. Vrste nepravdnih postopkov

2. Subjekti nepravdnega postopka
2.1. Pristojnost in sestava sodišča v nepravdnem postopku
2.2. Udeleženci nepravdnega postopka
2.3. Organi, ki sodelujejo v nepravdnem postopku

3. Temeljna načela nepravdnega postopka
3.1. Načelo dispozitivnosti in oficialnosti
3.2. Razpravno in preiskovalno načelo
3.3. Načelo materialne resnice in proste presoje dokazov
3.4. Načelo zaslišanja udeležencev
3.5. Načelo javnosti
3.6. Načelo prirejenosti postopkov in vezanosti na akte drugih organov
3.7. Druga načela postopka

4. Pravnomočnost odločb v nepravdnem postopku
4.1. Formalna in materialna pravnomočnost
4.2. Objektivne, subjektivne in časovne meje pravnomočnosti

5. Pravna sredstva
5.1. Pregled pravnih sredstev v nepravdnem postopku
5.2. Legitimacija za vlaganje pravnih sredstev
5.3. Pritožba
5.4. Revizija in obnova postopka
5.5. Tožba kot izredno pravno sredstvo

II. Posebni del
6. Postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij
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6.1. Skupne določbe
6.2. Postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti
6.3. Postopek za podaljšanje roditeljske pravice
6.4. Postopek za pridobitev popolne poslovne sposobnosti mladoletne
osebe, ki je postala roditelj
6.5. Postopek za odvzem in vrnitev roditeljske pravice

7. Postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih or-
ganizacijah

8. Postopek o razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju 
smrti - Temeljni pojmi

9. Postopek za določitev odškodnine

10. Postopek za ureditev razmerij med solastniki

11. Postopek za delitev stvari in skupnega premoženja

12. Postopek za ureditev mej

13. Postopek za dovolitev nujne poti

14. Drugi nepravdni postopki

Študijska literatura

Obvezna:
Wedam - Lukić, Polajnar Pavčnik, Nepravdni postopek, zakon s 
komentarjem, Ljubljana 1989 ali 1991;
Galič A. Pravna ureditev neprostovoljne hospitalizacije v psihiatrični 
bolnišnici, str. 285 - 310, v knjigi Polajnar Pavčnik, Wedam - Lukić 
(urednici), Medicina in pravo, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998.

Priporočena:
Juhart, Civilno nepravdno pravo, Ljubljana 1970.
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Stečajno pravo

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Lojze Ude

Vsebina

I. Razvoj prisilne poravnave, stečaja in likvidacije v slovenskem pravu
1. Razvoj prisilne poravnave in stečaja
2. Avtonomna likvidacija po Zakonu o gospodarskih družbah

II. Prisilna poravnava
1. Organi postopka prisilne poravnave
2. Uvedba in začetek postopka prisilne poravnave
3. Načrt finančne reorganizacije
4. Sklenitev prisilne poravnave in njena vsebina
5. Potrditev prisilne poravnave
6. Razveljavitev potrjene prisilne poravnave

III. Stečajni postopek
1. Stečajni razlog

2. Subjekti stečajnega postopka (aktivna in pasivna legitimacija)

3. Načela stečajnega postopka
a) Načelo univerzalnosti stečajne mase
b) Kritno načelo
c) Načelo omejitve pravic stečajnega dolžnika
d) Načelo vnovčenja dolžnikovega premoženja
e) Načelo sorazmernega poplačila upnikov
f) Procesna načela (načelo atrakcije postopkov, načelo hitrosti in kon-
centracije postopka)

4. Organi stečajnega postopka

5. Uvedba in začetek stečajnega postopka

6. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
a) Čas nastopa pravnih posledic

iv. letnik
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b) Prenos pooblastil na stečajnega upravitelja
c) Pravne posledice na področju delovnih razmerij
d) Tekoči pravdni in izvršilni postopki
f) Terjatve upnikov
g) Tek obresti
h) Zastaranje terjatev
i) Pobot terjatev
j) Obojestransko odplačne pogodbe
k) Druga pogodbena razmerja

7. Izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju

8. Ločitvene in izločitvene pravice

9. Dokončanje nujnih poslov, sklepanje novih pogodb, nada-
ljevanje proizvodnje in tekočih poslov v stečaju

10. Prijava in preizkus prijavljenih terjatev

11. Prodaja dolžnika

12. Vnovčenje dolžnikovega premoženja

13. Poplačilo upnikov

14. Zaključek stečajnega postopka in vpis v register

15. Prisilna poravnava v stečaju

16. Skrajšani stečajni postopek

IV. Sodna likvidacija
1. Primeri sodne likvidacije po Zakonu o gospodarskih družbah
2. Postopek sodne likvidacije

Študijska literatura

Dougan, Plavšak, Ude, Zakon o prisilni poravnavi , stečaju in likvi-
daciji, Ljubljana 1994, strani 7-30;
S. Prelič, Stečajno pravo, Maribor 1999;
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N. Plavšak, S. Prelič, Zakon o prisilni poravnavi,stečaju in likvidaciji 
s komentarjem, Ljubljana 2000.
Ivanjko, Kriza podjetja, Podjetje in delo, Ljubljana, 1997/6-7;
Kocbek, Prodaja dolžnika kot pravne osebe - relikt tranzicijskega 
stečajnega prava, Podjetje in delo, Ljubljana, 1997/5.
Plauštajner, Spregled pravne osebnosti in stečaj, Pravna praksa 
1995/13;
Plavšak, Finančna reorganizacija s konverzijo terjatev v delnice, Pod-
jetje in delo, Ljubljana 1997/6-7;
Ude, Osebni stečaj, Podjetje in delo, Ljubljana, l997/8;
Navodilo za študij komentarja pod tč. 3 dobijo študentje na predavanjih.
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Mednarodno delovno pravo

Obseg ur: 30
Nosilka: prof. dr. Polonca Končar

Vsebina

I. Uvod
1. Nastanek in razvoj mednarodnega delovnega prava
2. Pojem in predmet mednarodnega delovnega prava

II. Mobilnost delovne sile in kapitala
1. Migracija delovne sile
1.1. Splošno o migracijah zaradi zaposlitve
1.2. Razvoj migracijskih tokov
1.3. Vzroki in vrste migracij
1.4. Migracijska politika
1.5. Bistvene značilnosti razvoja pravnega urejanja migracije delovne sile
1.6. Nekateri pomembnejši mednarodni dokumenti

1.6.l. Dokumenti OZN
1.6.2. Norme MOD
1.6.3. Norme sveta Evrope

2. Mobilnost kapitala in delovne sile
2.1. Transnacionalne družbe kot izziv za delovno pravo
2.2. Delovna razmerja z elementi tujine

2.2.1. Pravni viri
2.2.2. Različni pristopi k identifikaciji prava, ki naj velja za
delovno razmerje s tujim elementom
2.2.3. Kdaj je aktualna kolizija norm

III. Težnje po unifikaciji delovnega prava in prava socialne varnosti
1. Normativna dejavnost MOD
1.1 . Pomen ustanovitve in delovanja MOD
1.2. Splošno o vplivu norm MOD
1.3. Dejanska uporaba sprejetih norm kot osrednji cilj MOD
1.4. Značilnosti razvoja normativne dejavnosti 
1.5. Vsebina norm

1.5.1. Sindikalna svoboda, kolektivno pogajanje, industrijska razmerja
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1.5.2. Prisilno delo, 
1.5.3. Enakost možnosti in obravnavanja
1.5.4. Odprava dela otrok
1.5.5. Inšpekcija dela
1.5.6. Tristransko posvetovanje
1.5.7. Politika in pospeševanje zaposlovanja
1.5.8. Poklicno usmerjanje in izobraževanje
1.5.9. Varstvo zaposlitve
1.5.10. Plače
1.5.11. Delovni čas
1.5.12. Varnost in zdravje pri delu
1.5.13. Socialna varnost
1.5.14. Varstvo materinstva
1.5.15. Migranti
1.5.16. Mornarji
1.5.17. Ribiči
1.5.18. Pristaniški delavci
1.5.19. Posebne kategorije delavcev

IV. Regionalno pravo
1. Norme Sveta Evrope
1.1. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin
1.2. Evropska socialna listina (spremenjena)

1.2.1. osebna veljavnost
1.2.2. prepoved diskriminacije
1.2.3. vsebina
1.2.4. nadzor na podlagi poročil
1.2.5. kolektivne pritožbe

1.3. Norme s področja socialne varnosti in socialne pomoči

Študijska literatura

Obvezna:
Dr. Polonca Končar: Mednarodno delovno pravo ČZ Uradni list 
RS, Ljubljana 1993;
Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem, Gv Založba, 
Ljubljana 2006; 
Jean-Michel Servais: International Labour Law, Kluwer, 2005;
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N.Valticos: Droit international du travail, Dalloz, Paris 1983; 
ali
N.valticos, G. Von Potobsky, International Labour Law, Kluwer, 
Denventer 1995
ali
Lammy Betten, International Labour Law, Kluwer, Denventer 1993
ali
W. Daübler, M. Kittenr, K.lörcher, Internationale Arbeits - und 
Sozialornung, Bund Verlag 1994.
European Social Charter, Collected texts (4th edition), Council of Europe 
Publishing 2004;
European Social Charter http://www. coe.int.

Priporočena:
Dr. Aleksander Radovan, Problemi v zvezi z ratifikacijami in izvaja-
njem mednarodnih konvencij dela v interni pravni ureditvi, Združeno 
delo 2/82, str. 302-309;
Dr. Polonca Končar, Vpliv norm Mednarodne organizacije dela, 
Združeno delo 6/83, str. 808-816;
Dr. Stojan Cigoj, Delovna razmerja z inozemskimi elementi - Splošna 
načela o razmejitvi med substančnimi in kolizijskimi elementi mednar-
odnih delovnih razmerij, Pravnik 8-10/1987, str. 393-400; nadaljevanje 
v: Pravnik 11-12/1987, str. 511-526.
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Arbitražno pravo

Obseg ur: 30
Nosilca: prof. dr. Lojze Ude, prof. dr. Dragica Wedam-Lukić

Vsebina

1. Pojem in prednosti arbitraže

2. Pravna narava arbitraže

3. Vrste arbitraže
3.1. Domače, tuje in mednarodne arbitraže
3.2. Priložnostne in stalne arbitraže

4. Arbitražni dogovor
4.1. Dopustnost arbitražnega dogovora (arbitrabilnost)
4.1. Oblika in vsebina arbitražnega dogovora

5. Pristojnost arbitraže
5.1. Objektivne in subjektivne meje arbitražnega odločanja
5.2. Kompetenca o kompetenci

6. Konstituiranje arbitraže
6.1. Imenovanje arbitrov
6.2. Izločitev arbitrov

7. Postopek pred arbitražo
7.1. Izbira pravil postopka
7.2. Procesni javni red
7.3. Potek postopka

7.3.1. Začetekpostopka
7.3.2. Izvajanje dokazov
7.3.3. Začasne odredbe
7.3.4. Stroški arbitražnega postopka
7.3.5. Arbitražna odločba in poravnava  

8. Uporaba materialnega prava pred arbitražo
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9. Uporaba materialnega prava
9.1. Način izpodbijanja
9.2. Razlogi

10. Izvršitev arbitražnih odločb

Študijska literatura

Obvezna:
L. Ude, Arbitražno pravo, GV založba, Ljubljana 2004;
Zakon o arbitraži, Uradni list RS, št. 45/2008.

Priporočena:
A. Goldštajn - S.triva: Meðunarodna trgovačka arbitraža, Zagreb 
1987.
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Mednarodno bančništvo

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Franjo Štiblar

Vsebina

Prvi del: Uvod
1. Banka in bančništvo
1.1. Organizacija banke, bančne skupine
1.2. Bilance banke: stanja, dohodkov in izdatkov, denarnih tokov
1.3. Poslovanje banke: osnovni bančni posli
1.4. Vrste bank

2. Globalizacija mednarodnih financ
2.1. Svetovni trendi
2.2. Struktura mednarodnih finančnih institucij

Drugi splošni del: Mednarodno bančništvo danes
3. Teorija
3.1. Aliber
3.2. Grubel
3.3. Primerjava z drugimi teorijami

4. Institucionalna struktura
4.1. Mednarodne bančne in finančne organizacije
4.2. Organizacijske oblike bančne prisotnosti v tuji državi

5. Mednarodni finančni trgi
5.1. Euro-finančni trg: euro valuta, euro-obveznica, euro-kredit
5.2. Banke na mednarodnih borzah: kot subjekt in kot objekt

6. Pravna ureditev
6.1. BIS standardi
6.2. EU direktive

7. Posli in aktivnosti (bančne in širše finančne storitve)
7.1. Financiranje blagovne in storitvene menjave

7.1.1. EXIM finančne družbe za zavarovanje in financiranje
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7.2. Factoring in forfaiting
7.3. Mednarodno kreditiranje: (in)direktno, kratko in dolgoročno
7.4. Mednarodne bančne garancije
7.5. Posli mednarodnega investicijskega bančništva, underwriting
7.6. Postopki v mednarodnih plačilih in odobravanju, črpanju kreditov
7.7. Swapi (zamenjave)

8. Mednarodno bančništvo v posameznih regijah sveta
8.1. Anglosaksonski proti evropsko-japonskem modelu bančništva
8.2. EU na finančnem področju

8.2.1. Monetarna unija kot okvir - uvedba EURO
8.2.2. Bančne direktive EU

8.3. ZDA v mednarodnem bančništvu
8.4. Japonske banke v prodoru
8.5. Sodelovanje med bankami manj razvitega dela Evrope

9. Upravljanje s tveganji (riziki) v mednarodnih bančnih poslih
9.1. Suvereno tveganje, državno tveganje
9.2. Valutno tveganje, trgi deviz in tečaji
9.3. Obrestno tveganje
9.4. Mednarodni ratingi držav, bank, podjetij: S&P, Moody’s, IPCA
9.5. Zavarovanje banke proti tveganjem

9.5.1. Arbitraže, hedging in špekulacije
9.5.2. Finančni inženiring, obrestna mera proti tečaju
9.5.3. Oblikovanje bančnih rezervacij za tvegane bančne
posle

10. Bodoči razvoj mednarodnega bančništva in nekateri prob-
lemi
10.1. Posredno proti neposrednemu financiranju investicij
10.2. Ocenjevanje tveganj in zavarovanje pred njimi
10.3. Deregulacija: nove tržne možnosti in tveganja
10.4. Razvoj informacijske tehnologije in posledice
10.5. Povečevanje učinkovitosti bančništva, posebej v Evropi
10.6. Ohranjanje javnega zaupanja v mednarodni finančni sistem

III. posebni del: Mednarodno bančništvo Slovenije
1. Tuje banke v Sloveniji in slovenske banke v tujini, stanje

2. Strategija poslovanja slovenske banke v tujini, primer NLB
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3. Izkušnje slovenskih organizacijskih enot v tujini
3.1. Samostojna banka - subsidiary
3.2. Predstavništvo

4. Vloga zakladništva slovenske banke v mednarodnih bančnih 
poslih

5. Predlog nove slovenske bančne zakonodaje - vpliv na medn-
arodno bančništvo

6. Bodočnost slovenskega mednarodnega bančništva

Literatura

Bogataj M.: Temelji razvoja monetarnega povezovanja v Evropi, 
diplomska, PF, Ljubljana, november 1996;
Erbežnik J.: Mednarodno bančništvo Slovenije, diplomska naloga, PF, 
Ljubljana 1995;
Graddy B.D.: Managing Commercial Banks, Pretice Hall; N.J. 1992, 
ch. 18;
Koch T.w.: Bank Management, The Dryden Press, S.C., 1991, ch.18;
Molyneux P. and all: Efficiency in European Banking, John Wiley and 
Sons, NY, 1996;
Rose P.S.: Commercial Bank Management, Irwin, IL, 1993, ch. 18;
Strategija poslovanja NLB v tujini, NLB, interna študija, november 
1996;
Štiblar F.: Prihod tujih bank v Slovenijo, GG,EIPF, 1995;
Štiblar F.:Banking as a Basis for Economic Cooperation in Less devel-
oped Europe, Ceet, London, Vol. 8/1 1996;
Štiblar F.: Restructuring of the Banking Sector of Slovenia, OECD/
WIIW, Vienna, December 1996;
Bilance in organizcijska shema NLB;
Zakon o bančništvu RS in Zakon o banki Slovenije;
Predlogi zakonov o bančništvu, o deviznih poslih, o prevzemih.
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Mednarodno gospodarsko pravo

Obseg ur: 120
Nosilci: prof. dr. Peter Grilc, prof. dr. Miha Juhart, 
doc. dr. Klemen Podobnik

Vsebina

I. Opredelitev pojma mednarodnega gospodarskega prava
1. Pravo in mednarodna trgovina

2. Pojem in pomen mednarodnega gospodarskega prava

3. Viri mednarodnega gospodarskega prava
3.1. Gospodarsko javno pravo

3.1.1. Javno običajno pravo
3.1.2. Mednarodne pogodbe
3.1.3. Splošna pravna načela
3.1.4. Mednarodno gospodarsko “mehko pravo”: deklaracije,
pravila

3.2. Pravo mednarodnih organizacij in Evropsko pravo
3.2.1. Mednarodne organizacije
3.2.2. Evropsko pravo

4. Transnacionalno pravo in lex mercatoria
4.2. Razlike med modernim in srednjeveškim leges mercatoria
4.3. Nova lex mercatoria in nacionalno pravo

5. Nacionalno gospodarsko pravo in ekstrateritorialni učinek
5.1. Zunanjetrgovinsko pravo
5.2. Zunanjetrgovinsko kolizijsko pravo
5.3. Tuje mednarodno gospodarsko pravo

6. Mednarodna gospodarska ureditev
6.1. Vodilna načela mednarodne gospodarske ureditve
6.2. Subjekti mednarodnega gospodarskega prava
6.3. Diskusije o novi mednarodni gospodarski ureditvi
6.4. Gospodarskopravno združevanje in normativna ureditev
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7. Temeljne pravice in obveznosti držav

8. Unifikacija in harmonizacija MGP
8.1. Unifikacija in harmonizacija
8.2. Prevozne klavzule v izvozni in uvozni praksi
8.3. Standardizacija izrazov v mednarodni trgovini

8.3.1. Uniformni dokumenti splošnega značaja
8.3.2. Standardne pogodbe v zvezi s specifičnimi medn. transakci-
jami
8.3.3. Splošni pogoji posameznih izvoznikov
8.3.4. Poenostavitev izvoznih dokumentov
8.3.5. Standardizacija v zvezi s teletransmisijo trgovinskih
podatkov

9. Evropska unija

II. Mednarodni promet blaga in storitev
10. GATT in STO (razvoj, domet, temeljna načela, uporabnost 
v državah članicah, reševanje sporov)

11. Sporazumi o surovinah

12. Orodja za liberalizacijo prometa blaga in storitev
12.1. Regionalne integracije

13. Sklepanje in izvrševanje mednarodnih poslov
13.1. Uvod (subjekti, izvozni posel)
13.2. Poslovne informacije za izvoznike
13.3. Nastanek pogodbe
13.4. Oblike plačil

14. Mednarodna prodaja blaga
14.1. Splošno, uvodno
14.2. Unifikacija mednarodne prodajne pogodbe
14.2.1. Enotni haaški zakon 1964
14.2.2. Dunajska konvencija o mednarodni prodaji 1980
14.2.3. Rimska konvencija
14.3. Izbrani vidiki mednarodne prodaje
14.4. Relevantno pravo
14.5. Countertade
14.6. Prodaja blaga na avkcijah in dražbah
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14.7. Produktna odgovornost

15. Pravni vidiki trženja in organizacije trženja v tujini
15.1. Agencija
15.2. Distribucijske pogodbe, licence, franchising
15.3. Podružnice
15.4. Lastna (odvisna) podjetja
15.5. Nakup podjetja v tujini

16. Joint venture; druge oblike skupnih izvoznih organizacij; 
Evropsko gospodarsko interesno združevanje
16.1. Joint venture
16.2. Skupne marketinške organizacije
16.3. Konzorcij
16.4. Evropsko gospodarsko interesno združevanje

17. Javne nabave

18. Bančne garancije

19. Sestavljene oblike gospodarskega izvozno-uvoznega finan-
ciranja
19.1. Factoring
19.2. Forfaiting
19.3. Finančni leasing
19.4. Druge oblike

20. Zavarovanje izvoza

21. Transport
21.1. Pomorski transport
21.2. Kontejnerski transport
21.3. Zračni transport
21.4. Transport po kopnem

22. Bančništvo in zavarovanje investicij

23. Pošta, telekomunikacije, radiodifuzija

24. Intelektualna lastnina
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25. Reševanje mednarodnih sporov
25.1. Mednarodna trgovinska arbitraža
25.2. Reševanje sporov pred rednimi sodišči
25.3. Reševanje sporov v okviru STO (GATT)

III. Mednarodno gospodarsko statusno pravo, investicije, plačilni sistemi in finance
26. Mednarodno gospodarsko statusno pravo

27. Mednarodno konkurenčno pravo

28. Mendarodno stečajno pravo

29. Mendarodno davčno pravo

30. Lastninska pravica tujcev in mednarodno investicijsko pravo
30.1. Lastninska pravica tujcev
30.2. Mednarodno investicijsko pravo

31. Plačilni sistemi in mednarodne finančne storitve
31.1. Mednarodni sistem plačil
31.2. Mednarodne finančne storitve

IV. Slovenska zunanjetrgovinska zakonodaja
32. Uvodno: ureditev zunanjetrgovinskega poslovanja v slov-
enskem pravu
32.1. Pojem ZT, ureditev v RS. Povezanost z drugimi predpisi.
32.2. Uvoz, izvoz (režimi, oblike).
32.3. Dolgoročna proizvodna kooperacija
32.4. Opravljanje storitev tujih oseb v RS
32.5. Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini

33. Gospodarskopravni vidiki carinskega prava
33.1. Smoter carin, viri, funkcije carinskega nadzora in kontrole.
33.2. Poreklo blaga
33.3. Carinska vrednost
33.4. Carinski postopki z ekonomskim učinkom
33.5. Proste carinske cone

34. 28.Kreditni posli s tujino
34.1. Pojem, značilnosti, viri
34.2. Vrste
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34.3. Udeleženci. Nastanek razmerja, poreklo finančnih sredstev.
34.4. Omejitve
35. Gospodarskopravni vidiki deviznega poslovanja
35.1. Pojem devize, obseg zakonskega urejanja, viri
35.2. Udeleženci na deviznih trgih
35.3. Devizna pozicija (pojem vrste)
35.4. Instrumenti deviznega poslovanja; arbitraža, špekulacija
35.5. Devizni posli
35.6. Vrste deviznih poslov

36. Tuja vlaganja
36.1. Pojem. Terminologija. Pravni viri RS.
36.2. Gospodarski pomen, okoliščine, riziko, motovi
36.3. Povezanost tujih vlaganj s pravicami in upravičenji
36.4. Razvoj
36.5. Vrste tujih vlaganj. Pravice in obveznosti strank. Akti.
36.6. Lastna podjetja tujih oseb.
36.7. Posebne oblike vlaganja tujih oseb (koncesija, B.O.T.).
36.8. Varstvo pred nekomercialnimi riziki: pojem, vrste, zavarovanja
(SID).

37. Javna naročila

Študijska literatura

Tratnik, mednarodno gospodarsko pravo, PF Maribor;
Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 14. 4. 
1980, Ur.L. SFRJ, Mednarodne pogodbe 10/84;
Veselinovič/more, Zakon o deviznem poslovanju s komentarjem;
drugi viri, ki bodo sporočeni na predavanjih.
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Mednarodni ekonomski odnosi (Slovenije v okviru EU)

Obseg ur: 60
Nosilca: prof. dr. Franjo Štiblar, doc. dr. France Križanič

Vsebina

I. Semester – splošni del: ekonomija EU, 
1. Nastanek in razvoj EU in Slovenije v njej
2. Monetarna integracija
3. Fiskalna politika in proračun
4. Skupna kmetijska politika
5. Politika konkurence
6. Sektorka politika proizvodnje in storitev
7. Trgovinska politika
8. Prostorska lokacija produkcije in regionalna politika
9. Mobilnost kapitala
10. Mobilnost dela
11. Socialna politika
12. Politika zaščite okolja
13. Transportna politika
14. Širitev na Vzhod
15. Mesto slovenskega gospodarstva v EU

Ii. Semester – posebni del: ekonomija Slovenije in EU, EMU
1. Plačilna bilanca Slovenije s tujino in njeni elementi
2. Geografska in sektorska struktura blagovnih in storitvenih tokov Slovenije 
s tujino
3. Vključevanje Slovenije v EMU – izpolnjevanje Maastrichtskih kriterijev 
in Pakta stabilnosti in rasti
4. Ekonomski vidiki slovenskega predsedovanja EU
5. Ekonomski vidiki normativnih okvirov delovanja EU (Ustavna pogodba)
6. Učinki skupnega trga EU na poslovanje slovenskih podjetij in finančnih 
institucij v EU in izven EU (Balkan)

Literatura:
Jovanović M., N.: The Economics of European Integration, Edward 
Edgar, UK, 2005

iv. letnik
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Aktualni materiali in študije  o Ekonomiji EU in položaju slovenskega 
gospodarstva v njej

Po izboru: 
Burda M., Wyplosz: Macroeconomics, a Euroipean Text, Oxford, 
second edition, 1997
Barro R.J., Grilli V.: European macroeconomics, MacMillan, 1994

Obveznosti: 
Dva testa (po prvem in po drugem delu) plus seminarske naloge s 
predstavitvami ali pisni izpit. Šteje boljša od obeh ocen. 

Učni načrt
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Kriminologija

Obseg ur: 60
Nosilka: izr. prof. dr. Katja Filipčič

Vsebina:

1. Razvoj kriminoloških teorij
1.1.Predmet kriminologije
1.2. Klasična kriminologija
1.3. Pozitivistična kriminologija

Biološki pozitivizem
Psihološki pozitivizem
Sociološki pozitivizem
Ekonomski pozitivizem

1.4. Kritika pozitivizma
Interakcioniozem
Fenomenologija
Eksistencializem

1.5. Teorije o anomiji
1.6. Teorije nadzora
1.7. Novejše kriminološke smeri

Feministične
Abolicionistične
Poststrukturalistične
Menežerske teorije in kriminalitetnopolitične zamisli

2. Sociologija kazenskega prava
2.1. Družbene določilnice in funkcije kazenskega prava
2.2. Kazensko pravo kot instrument družbenega nadzora
2.3. Strah pred kriminaliteto
2.4. Vloga medijev pri oblikovanju podobe o kriminaliteti

3. Merjenje obsega kriminalitete in njenih učinkov
3.1. Evidentiranje kriminalitete, statistični kazalci
3.2. Temno polje
3.3. Viktimizacijski pregledi
3.4. Pomen eksperimenta v kriminologiji
3.5. Obseg kriminalitete v Sloveniji in drugih evropskih državah

iv. letnik
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4. Pojavne oblike kriminalitete (izbor)
4.1. Nasilna kazniva dejanja (nasilje v družini, spolno nasilje)
4.2. Premoženjska kazniva dejanja
4.3. “Zločini brez žrtve” (droge, prostitucija, pornografija)
4.4. Kriminaliteta nosilcev družbene moči
4.5. Organizirana kriminaliteta (trgovina z ljudmi)
4.6. Terorizem

5. Mladoletniška kriminaliteta
5.1. Razvoj modelov obravnavanja
5.2. Gibanje obsega mladoletniške kriminalitete v Sloveniji in Evropi
5.2. Značilnosti vzgojnih ukrepov in analiza problemov izvrševanja

6. Viktimologija
6.1. Pojem in razvoj
6.2. Položaj žrtve v kazenskem pravu in družbi
6.3. Vloga žrtve pri kaznivem dejanju
6.4. Oblike pomoči žrtvi kaznivega dejanja
6.5. Restorativna pravičnost

7. Preventiva kriminalitete
7.1. Razvoj različnih modelov
7.2. Socialna in situacijska prevencija

8. Penologija
8.1. Razvoj kazenskih sankcij
8.2. Upravičevanje kaznovanja
8.3. Ideja rehabilitacije
8.4. Kaznovalna politika
8.5. Kazen zapora
8.6. Nova penologija

Obveznosti študentov:

Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga, ki jo mora 
študent oddati do konca predavanj.

Učni načrt
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Strokovne ekskurzije v okviru študijskega programa

V okviru predmeta bodo organizirani strokovni obiski naslednjih institucij za izvrševanje 
kazenskih sankcij: Mladinski dom Jarše, Prevzgojni dom Radeče, zavodi za prestajanje
kazni zapora v Ljubljani, Kopru in na Dobu.

Posebnosti predmeta:

V okviru posameznih tem sodelujejo strokovnjaki za posamezna kriminološka vprašanja 
z Inštituta za kriminologijo, slušateljem pa bodo predstavljene tudi nekatere nevladne
organizacije, ki obravnavajo storilce ali žrtve kaznivih dejanj.

Študijska literatura:

Obvezna:
Kanduč Z.: Kriminološke teorije o družbenem nadzorstvu, Revija za 
kriminalistiko in kriminologijo, 1999/2, str. 114-121
Kanduč Z.: Abolicionistični pogledi v sodobni kriminologiji, Revija za 
kriminalistiko in kriminologijo, 2000/3, str. 187-196
Kanduč Z.: Kriminološke teorije strukturnega pritiska, Revija za krim-
inalistiko in kriminologijo, 1999/1, str. 3-11
Kanduč Z.: Emile Durkheim in moderna kriminologija: anomija, ka-
znovanje in kriminaliteta. Zb. znan. razpr. - Prav. fak. Univ. Ljublj., 
1998, letn. 58, str. 123-142
Kanduč Z.: Klasična kriminologija - razlogi za njeno trdoživo aktual-
nost. Revija za  kriminalistiko in kriminologijo, 2002/1, str.12-25
Petrovec D.: Raba in zloraba žrtve, v: Kanduč Z. (ur.): Kriminaliteta, 
družbeno nadzorstvo in postmodernizacijski procesi, Inštitut za krimi-
nologijo, Ljubljana 2005, str. 60-76
Bošnjak M.: Teoretična, ideološka in kriminalitetnopolitična izhodišča 
obnavljalne pravičnosti, Zb. znan. razpr. - Prav. fak. Univ. Ljublj., 
2000/1, str. 17-49
Bošnjak M.: Pomembnejše značilnosti restorativne pravičnosti, Revija 
za kriminalistiko in kriminologijo, 1999/4, str. 299-306
Brinc F.: Gibanje kriminalitete in kaznovalna politika v Sloveniji v zad-
njem desetletju, v: Kanduč Z. (ur.): Kriminaliteta, družbeno nadzorst-
vo in postmodernizacijski procesi, Inštitut za kriminologijo, Ljubljana 
2005, str. 39-59
Filipčič K.: Kriminološki vidiki pornografije, Zb. znan. razpr. - Prav. 

iv. letnik



214

fak. Univ. Ljublj., 2002, str. 75-95
Selič P.: Psihološki oris značilnosti storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedo-
takljivost, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2000/3, str. 228-234
Kmet S.: Nekatere psihološko – kriminološke razsežnosti seksualne 
zasvojenosti (članek poslan v objavo v Zbornik Znanstevnih razprav 
Pravne fakultete v Ljubljani, 2007)
Završnik A.: Kibernetična kriminaliteta: (kiber)kriminološke in (kiber)vikti-
mološke posebnosti »informacijske avtoceste«, Ravija za kriminalistiko in krimi-
nologijo 2005/3
Petrovec D.: O tretmanski ideji, Revija za kriminalistiko in krimi-
nologijo, 1992/4, str. 319-327
Brinc F.: Zapor za koga, kako, s kakšnim ciljem in za kakšno ceno 
(Kriminološke in penološke teorije – resničnost ali mit), Varstvoslovje 
2000/3, str. 229-238
Novak S.: Delovanje uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij na 
področju zmanjševanja kriminalitete, v: Meško G. (ur.): Preprečevanje 
kriminalitete, teorija, praksa in dileme, Inštitut za kriminologijo, Lju-
bljana 2004, str. 377- 384
Kotnik A.: Obravnava storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotaklji-
vost, v: Petrovec D.: Raba in zloraba žrtve, Meško G. (ur.): Preprečevanje 
kriminalitete, teorija, praksa in dileme, Inštitut za kriminologijo, Lju-
bljana 2004, str. 406-414
Šelih A.: Preprečevanje kriminalitete – razvoj in dileme. V: Meško G. 
(ur.). Preprečevanje kriminalitete : teorija, praksa in dileme. V Ljubljani: 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2004, str. 19-30
Kanduč Z.: Postmodernizacijski procesi in družbeni nadzorstveni me-
hanizmi, v: Kanduč Z. (ur.): Kriminaliteta, družbeno nadzorstvo in post-
modernizacijski procesi, Inštitut za kriminologijo, Ljubljana 2005, str. 
192-260
Petrovec D.: Slovenski mediji in kultura (ne)nasilja, Revija za kriminal-
istiko in kriminologijo, 2001/4, s. 303-313
Filipčič K.: Strah pred kriminaliteto, Zb. znan. razpr. - Prav. fak. Univ. 
Ljublj., 1999, s. 51-65
Meško G.: Strah pred kriminaliteto v urbanih okoljih, Revija za krimi-
nalistiko in kriminologijo, 2003/3, str. 256-264

Priporočena :
Kanduč, Zoran. Kriminologija : (stran)poti vede o (stran)poteh. 2. izd. 
Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007. 306 str.

Učni načrt
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Sodna psihopatologija

Obseg ur: 30
Nosilec: doc. dr. Slavko Ziherl

Vsebina
1. Znamenja duševnih motenj: motnje zavesti, zaznav, mišljenja, spomina, 
čustev, volje in inteligentnosti.

2. Bolezenski procesi: nevrotične motnje; osebnostne motnje; psihoseksualne 
motnje; alkoholizem; narkomanije; možganska oškodovanost; shizofrenske 
in paranoidne psihoze; afektivne psihoze; duševne motnje mladostnikov; 
umska manjrazvitost; nekatere druge duševne bolezni.

3. Vzroki, pojavna oblika, potek in zdravljenje duševnih motenj in bolezni 
ter njihov vpliv na človekove odločitve in ravnanje.

4. Psihiatrično izvedenstvo: kazenske zadeve; premoženjske, dedno družinske 
in delovne zadeve; poslovna sposobnost; mlado-letniške zadeve.

5. Varnostni ukrepi obveznega psihiatričnega zdravljenja v bolnišnici; na 
prostosti; zdravljenje alkoholikov in narkomanov.

6. Ukrepi brez privolitve pacienta v psihiatriji: pridržanje.

Povezanost z drugimi predmeti

Kazensko materialno in procesno pravo, kriminologija, sodna medicina, družinsko pra-
vo, dedno pravo, civilno procesno pravo, nepravdno pravo, sodna psihologija.

Študijska literatura

Tomori M., Ziherl S.: Psihiatrija. Litterapicta, Medicinska fakulteta, 
Ljubljana 1999;
Kapamadžija B.: Forenzička psihiatrija. Dnevnik, Novi Sad 1989;
Kobal Fm.: Psihopatologija za varnostno in pravno področje. Visoka 
Policijska-varnostna šola, Ljubljana 2000.
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Sodna medicina

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Jože Balažic

Vsebina predmeta

Pojem sodne medicine in njeno mesto v zdravstvu ter v pravosodju.
Izvedenec medicinske stroke v kazenskopravnem in civilnopravnem
postopku.
Krajevni ogled in vloga zdravnika-izvedenca.
Zakonska določila v zvezi z obdukcijo, potek obdukcije - EU obdukcijski 
protokol.
Izkop trupla in zakonska določila.
Smrt, oblike smrti, znaki smrti - oblike in možnosti ugotavljanja nastopa 
smrti.
Zgodnje mrliške spremembe.
Pozne mrliške spremembe in sekundarne mrliške spremembe.
Identifikacija živih oseb.
Identifikacija svežega trupla, razpadajočega trupla in razpadlega trupla.
Identifikacija v izrednih razmerah in katastrofna služba.
Poškodbe z ostrim in koničastim predmetom, poškodbe s topim pred-
metom.
Poškodbe glave in možganov, krvavitve v lobanjsko votlino.
Poškodbe v prometu, gorah in pri prostem padu v globino.
Poškodbe s strelnim in eksplozijskim orožjem.
Zadušitve.
Visoka in nizka temperatura in njun vpliv na človeka.
Udar električnega toka in poškodbe po streli.
Detomor in splav - zakonska določila.
Zdravnik in ugovor vesti.
Najpogostejše zastrupitve in njihov pomen ter odkrivanje.
Alkohol in mamila v prometu in splošno.
Opustitev zdravstvene pomoči in malomarno zdravljenje ter zdravniška 
napaka in izvedenstvo na tem področju.
Vloga in pomen molekularne genetike v forenziki.

Učni načrt
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Študijska literatura

J. Milčinski: Sodna medicina, Ljubljana 1956;
D. Zečević i suradnici: Sudska medicina, Jumena, Zagreb 1986;
D. Zečević, J. Škavić: Osnove sudske medicine za pravnike, Barbat, 
Zagreb 1996;
Materiali Inštituta za sodno medicino za študente;
Zakon o kazenskem postopku in Kazenski zakonik R Slovenije.

Posebnosti predmeta

Predavanja se izvajajo v predavalnici Nove Medicinske fakultete, Korytkova 2 ali v 
vajalnici Inštituta za sodno medicino, Korytkova 2/III po dogovoru s študenti. Pris-
ostvovanje pri obdukcijah se vrši v prosekturi Inštituta za sodno medicino, Korytkova 
2, v prvi kleti.

Predavanja se vršijo s pomočjo slikovnega ter video materiala inštituta ter s kazuističnimi 
primeri makropreparatov. Pogoj za prisostvovanje na predavanjih je podpis posebnega 
formularja vsakega študenta, s katerim se zavezuje, da ohrani podatke, ki jih sliši v pro-
storih inštituta, kot tajne, na kar sproti opozarja predavatelj.
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Sodna psihologija

Obseg ur: 30
Nosilka: izr. prof. dr. Katja G. Šugman

Vsebina

Splošni del
1. Predmet in pojem psihologije
2. Uporabnost psihologije v sodnem in širše pravnem kontekstu
3. Osebnost in temeljne osebnostnih lastnosti
4. Temeljni osebnostni procesi: zaznavanje, pozornost, mišljenje, pom-
nenje, sposobnosti,
5. Osnovni principi verbalne in neverbalne komunikacije (pozitivni in 
negativni feedback, samorefleksija)
6. Psihologija skupin (socializacija, struktura in dinamika skupin, timsko 
delo)

Izbrana poglavja za pravnike
7. Poglavja iz razvojne psihologije (otrokov duševni razvoj, primarni 
razcep, osebne in družinske meje)
8. S. Freud in osnove psihoanalitske teorija (struktura Ega, obrambni 
mehanizmi, transfer, kontratransfer, odpori, asociacije)
9. Emocije (nastanek emocij, socializacija emocij, patologija- Milivojevič) 
10. Avtoriteta (Adorno, Milgram)
11. Kohlbergova teorija moralnega razvoja in njena aplikacija na pravno 
področje
12. Identiteta in njen razvoj (E. Erikson)
13. Psihologija sodnih napak
14. Psihološki dejavniki, ki (lahko) vplivajo na objektivnost sojenja 
(vrednote, predsodki, stereotipi, politično prepričanje ipd.)
15. Psihološko izvedenstvo

V okviru predmeta bo za manjše število študentov potekal izbirni modul z naslovom 
Kognitivni procesi v pravu s posebnim poudarkom na pogajanjih, ki bo vseboval dva 
sklopa: 

- koncepti transakcijske analize v zvezi s komunikacijo
- harvardska pogajalska metoda. 

Učni načrt
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Študijska literatura

Howard Gardner, Razsežnosti uma, Ljubljana, Tangram, 1995;
Daniel Goleman, čustvena inteligentnost, Ljubljana, Mladinska knjiga, 
2001;
Janek Musek, Psihologija, Educy, Ljubljana, 2001;
Zoran Milivojević: Emocije: psihoterapija in razumevanje emocija, 2. 
izdaja, Novi Sad, Prometej, 1999;
Mirjana Nastran Ule: Temelji socialne psihologije, Ljubljana, Alfa, 
2000;
Peter Praper: Tako majhem pa že nervozen, Educa, Nova Gorica, 
1995;
R. Skynner, J. Cleese: Družine in kako v njih preživeti, Tangram, 
1993;
K. Šugman: Jezik, pravo in moč, Revija za kriminalistiko in kriminologi-
jo, v 56/2006/1, str. 32-44;
K. Šugman: Kategorizacija in stereotipiziranje ter njun pomen za krimi-
nologijo, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 57/2006/1, str. 15-27.
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Gospodarsko kazensko pravo

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Vid Jakulin

Vsebina

Splošni del:
1. Pojem in temeljne značilnosti gospodarskega kazenskega prava
2. Zakonodajno urejanje gospodarskih deliktov (klasifikacija, vloga v 
sistemu kaznovalnega prava, komparativen mednaroden pregled, zgo-
dovinski razvoj, mednarodne konvencije)
3. Subjekti gospodarskih deliktov (fizične in pravne osebe) in vprašanje 
kazenske odgovornosti
4. Posebnosti kazenskih sankcij za gospodarske delikte
5. Posebnosti v kazenskem postopku, v postopku za gospodarski presto-
pek in postopek o gospodarskem prekršku.

Posebni del:
1. Gospodarska kazniva dejanja v kazenskem zakoniku Republike Slo-
venije
2. Gospodarski prestopki
3. Gospodarski prekrški
4. Etiologija in fenomenologija gospodarskih deliktov pri nas in v tujini 
(organiziran gospodarski kriminal, kriminal belega ovratnika, pranje
denarja, izdaja notranjih informacij itd.)

Študijska literatura

Kazenski zakonik Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili Ljuba Bav-
cona, Ivana Beleta, Mitje Deisingerja, Draga Demšarja, Zvonka 
Fišerja, Milana Kosterce, Pavla Martonošija, Alenke Šelih in 
stvarnim kazalom Vida Jakulina, ČZ Uradni list RS, Ljubljana, 1994;
Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in Klaudija 
Stroliga in stvarnim kazalom Vida Jakulina, ČZ Uradni list, Lju-
bljana, 2000;
Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili Štefana Horvata 
in stvarnim kazalom, ČZ Uradni list RS, Ljubljana, 1994;

Učni načrt
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Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem, 
Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2000;
Bavcon, Bele, Kobe, Šelih: Kazenski zakon SFR Jugoslavije s pojas-
nili, sodno prakso in literaturo, čZ Uradni list SR Slovenije, Ljubljana, 
1984. (Pojasnila k osemnajstemu poglavju);
Bele Ivan: Kazenski zakonik s komentarjem - Splošni del, Gospodarski 
vestnik Založba, Ljubljana, 2001. (Komentar k členom, ki se nanašajo na 
gospodarsko kazensko pravo);
Bele Ivan: Subjekti kaznivih dejanj zoper gospodarstvo (aktivni in pa-
sivni), Podjetje in delo št. 6-7/2003, letnik XXIX, Dnevi slovenskih 
pravnikov, 2003;
Deisinger Mitja: Kazenski zakon SR Slovenije s komentarjem in sod-
no prakso, ČGP Delo, TOZD Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1985. 
(Komentar k štirinajstemu poglavju);
Deisinger Mitja: Kazenski zakonik s komentarjem Posebni del, Gospo-
darski vestnik, Založba, Ljubljana 2002. ( Komentar k štiriindvajsetemu 
poglavju);
Deisinger Mitja: Kazenskopravno varstvo gospodarstva v tranziciji in 
tržnem sistemu, Podjetje in delo, št. 5-6/1996;
Deisinger Mitja: Gospodarska kazniva dejanja, Podjetje in delo, št. 5-
6/1993;
Deisinger Mitja: Legalizacija korupcije, Pravosodni bilten, št. 1-
2/1997;
Deisinger Mitja: Kazniva dejanja v zvezi z oškodovanjem družbenega 
kapitala, Pravosodni bilten, št. 1-3/1994;
Jakulin Vid: Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja v Sloveniji, 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol 21, št. 2, Rijeka, 
2000, str. 725-740;
Jakulin Vid: Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (In-
sider Trading), Dnevi javnega prava. Uprava in sodstvo v evropskih 
povezavah in reforma javne uprave v Sloveniji, Inštitut za javno upravo, 
Ljubljana 1998, str. 281-290;
Jakulin Vid: Pranje denarja v aktih Evropske unije in Sveta Evrope, III. 
Strokovno srečanje pravnikov javnega prava, Inštitut za javno upravo, 
Ljubljana, 1997, str. 277-286;
Jakulin Vid: Kazenskopravni vidiki računalniškega piratstva, Podjetje 
in delo, Ljubljana, št. 5-6/1996., str. 823-829;
Jakulin Vid: Vrednote v okviru gospodarstva, Podjetje in delo, št. 6-
7/2003, Letnik XXIX, Dnevi slovenskih pravnikov, 2003;
Jakulin Vid: Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (in-
sider trading), Pravna praksa št. 23/2005, leto24, Priloga, str. I-VIII;
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Kos Drago: Mednarodno sodelovanje pri odkrivanju in pregonu ka-
znivih dejanj, Podjetje in delo, št. 6-7/2003, Letnik XXIX, Dnevi slov-
enskih pravnikov, 2003;
Mazi Franc: Razmerje med preventivnimi in represivnimi interven-
cijami v gospodarstvu, Podjetje in delo, št. 6-7/2003, Letnik XXIX, 
Dnevi slovenskih pravnikov, 2003;
Selinšek Liljana: Kazenskopravno varstvo finančnih interesov države 
in Evropske unije, Podjetje in delo, št. 6-7/2003, Letnik XXIX, Dnevi 
slovenskih pravnikov, 2003;
Convention on Insider Trading, 1989, European treaty Series No. 130; 
Zakon o ratifikaciji konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, UL RS, Medn-
arodne pogodbe, št. 11/1997 in 8/1998;
Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije o korupciji, UL RS št. 
26/2000, Mednarodne pogodbe št. 7/2000.
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Mednarodno kazensko pravo

Obseg ur: 60
Nosilec: izr. prof. dr. Damjan Korošec
(pri izvedbi bo sodeloval tudi zasl. prof. Dr. Ljubo Bavcon)

Vsebina

Prvi del - Obseg in pojem mednarodnega kazenskega prava
1. Pregled norm kazenskopravne narave v mednarodnem pravu
2. Mednarodne institucije, ki se ukvarjajo s kriminaliteto in mednarod-
nim kazenskih pravom
3. Pojem in zamisli o mednarodnem kazenskem pravu
4. Razmerje med domačim in mednarodnim kazenskim pravom
5. Razvoj mednarodnega kazenskega prava

Drugi del - Mednarodno materialno kazensko pravo
I. Splošni del

1. Temeljna načela mednarodnega kazenskega prava
2. Posamezni instituti splošnega dela v mednarodnem kazenskem pravu, 
zlasti Rimskem statutu mednarodnega kazenskega sodišča

II. Posebni del
1. Pregled mednarodnih inkriminacij - mednarodna hudodel-
stva in mednarodna kazniva dejanja

2. Mednarodna hudodelstva
2.1. Agresija
2.2. Genocid
2.3. Vojna hudodelstva
2.4. Kršitve zakonov in običajev v vojni
2.5. Hudodelstva zoper človečnost

3. Mednarodna kazniva dejanja
3.1. Mučenje, nečlovečno in ponižujoče ravnanje in kaznovanje
3.2. Suženjstvo, rasna in podobne oblike diskriminacije
3.3. Terorizem
3.4. Nedovoljena proizvodnja in promet z drogami
3.5. Mednarodno kazensko varstvo kulturnih dobrin in okolja
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Tretji del - Mednarodno kazensko procesno pravo
1. Mednarodno pravo človekovih pravic in kazenski postopek
1.1. Razmerje med mednarodnim in domačim kazenskim procesnim
pravom
1.2. Pravica do prostosti in varnosti, do zasebnosti in do poštenega
sojenja

2. Elementi prava mednarodne kazenskopravne pomoči
2.1. Pojem mednarodne kazenskopravne pomoči

3. Ekstradicija in predaja
3.1. Pojma, vrste in pravni viri
3.2. Načela prava o ekstradiciji in predaji
3.3. Ovire za izročitev in predajo in postopek

4. Mednarodno policijsko sodelovanje
4.1. Mednarodne policijske organizacije
4.2. Sodelovanje v okviru bilateralnih in multilateralnih sporazumov
4.3. Druge mednarodne policijske organizacije

Četrti del - Evropsko regionalno kazensko pravo
1. Dejavnost Sveta Evrope
1.1 Pregled vplivov Sveta Evrope na nacionalna kazenska prava
1.2 Vidnejše dejavnosti na področju materialnega prava
1.3 Dejavnosti na področju postopkovnega prava

2. Dejavnost Evropske unije
2.1 Razvoj posrednih vplivov Evropske unije na kazensko pravo
2.2 V arstvo finančnih interesov Evropske unije na kazenskopravnem
področju

Peti del - Mednarodno kazensko organizacijsko in izvršilno pravo
1. Mednarodna kazenska sodišča
1.1. Razvoj
1.2. Mednarodno sodišče za hude kršitve mednarodnega humanitarnega 
prava na ozemlju nekdanje Jugoslavije
1.3. Statut stalnega mednarodnega kazenskega sodišča

2. Mednarodno pravo na področju izvrševanja kazenskih sankcij
2.1. Priznavanje in izvrševanje tujih kazenskih sodb
2.2. Mednarodni pravni akti o varstvu pravic pripornikov in obsojencev
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2.3. Mednarodni pravni akti o varstvu posebnih kategorij oseb, ki jim
je odvzeta prostost.

Študijska literatura

Obvezna:
Bavcon L. et al. Mednarodno kazensko pravo. Ljubljana: ČZ Uradni 
list R Slovenije, 1997;
Korošec D., L. Bavcon. Mednarodno kazensko pravo - posebni del 
(razen vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost), dejavnosti 
Sveta Evrope, dejavnosti Evropskeunije. Ljubljana: Pravna fakulteta v 
Ljubljani, 2003;
Korošec D., D. Zagorac, M. Ambrož. Praktikum za mednarodno ka-
zensko pravo. Ljubljana: Uradni list, 2005.
Zagorac D. (ur.) Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča in 
drugi dokumenti z uvodnimi pojasnili - prvi zvezek (druga izdaja). Lju-
bljana: Amnesty International, 2003.

Piporočena:
Ambos K. Internationales strafrecht, Verlag C. H. Beck, 2006
Bošnjak M. Potrebne zakonodajne spremembe za sodelovanje Repub-
like Slovenije s stalnim mednarodnim kazenskim sodiščem. Pravnik 
2000; 4-5: str. 261-277;
Corpus Juris 2000 (prevod: D. Korošec, I. Sket). Ljubljana: Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti 2003;
Damaška M. The Shadow Side of Command Responsibility. American 
Journal of Comparative Law 2001; 3: str. 455-496;
Josipović I., D. Krapac, P. Novoselec. Stalni med-unarodni kazneni 
sud. Zagreb: Hrvatski pravni centar i Narodne novine, 2001;
Krapac D. Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (…). 
Pravnik 1996; 51: 11-12, str. 613-635;
Šugman K. Usklajenost slovenske kazenskoprocesne zakonodaje z nasta-
jajočim kazenskim pravom Evropske unije. Zbornik znanstvenih razprav 
Pravne fakultete v Ljubljani 2001; LX;
Van Den Wyngaert C. (ur.). International Criminal Law - A Collec-
tion of International and European Instruments. Hague: Kluwer Law, 
2000;
Werle G. Völkerstrafrecht. Tübingen: J.C.B. Mohr Verlag (Paul Sie-
beck), 2003;
Bavcon: Mednarodno kazensko pravo - nova samostojna pravna disci-
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plina, Zbornik znanstvenih razprav PF, 2005.
Bavcon L.: Izzivi in odzivi. Ljubljana: Uradni list Rs 2006 (str. 245 
- 318).
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Pravo o prekrških

Obseg ur: 30
Nosilka: izr. prof. dr. Katja Filipčič

Vsebina

1. Prekrški kot vrsta kaznivih ravnanj
1.1. Prekrški kot del odklonskega vedenja
1.2. Prekrški in sistem kaznivih ravnanj
1.3. Obseg, vrste in nevarnost prekrškov

2. Mesto prekrškov v pravnem sistemu
2.1. Prekrški kot upravnokazenske kršitve in kot kazniva ravnanja
2.2. Primerjalnopravni prikaz obravnavanja prekrškov (Avstrija,
Nemčija, Francija, Anglija, ZDA)

3. Izhodišča za pravno ureditev prekrškov
3.1. Razvoj prava o prekrških v Sloveniji
3.2. Judikatura Evropskega sodišča za človekove pravice

4. Organi za obravnavanje prekrškov
4.1. Značilnosti prekrškovnih organov in sodišč za prekrške
4.2. Odločbe Ustavnega sodišča RS

5. Načela prava o prekrških
5.1. Načelo zakonitosti
5.2. Načelo subjektivne pdgovornosti
5.3. Načelo učinkovitosti

6. Splošni del prava o prekrških
6.1. Razmerje prava o prekrških do kazenskega prava in do upravnega
prava
6.2. Temeljni elementi prekrška
6.3. Sankcije za prekršek (vrste, način izvršitve)

7. Posebni del prava o prekrških
7.1. Prekrški zoper varnost cestnega prometa
7.2. Prekrški zoper javni red in mir
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7.3. Prekrški mladoletnikov

8. Procesnopravna ureditev prava o prekrških
8.1. Stranke in drugi udeleženci v postopku
8.2. Potek postopka
Postopek prekrškovnega organa
redni sodni postopek
ukrepi za zagotovtev obdolženčeve navzočnosti
dokazi in njihova izvedba
sodba o prekršku
8.3. Redna in izredna pravna sredstva
zahteva za sodno varstvo
pritožba
zahteva za varstvo zakonitosti
8.4. Postopek proti mladoletnikom

Študijska literatura

Obvezna literatura:
Zakon o prekrških, Ur.l. RS št. 7/03, 86/04;
Tratar, Boštjan: Uvodna pojasnila, v: Zakon o prekrških z uvodnimi 
pojasnili Boštjana Tratarja in s stvarnim kazalom, Bonex založba, Lju-
bljana 2000, str.13-82;
Tratar, Boštjan: Uvodna pojasnila, v: Zakon o prekrških z uvodnimi 
pojasnili Boštjana Tratarja in stvarnim kazalom, Založba Uradni list RS, 
Ljubljana 2003, str. 15-117;
Prispevki na kazensko-pravni sekciji dnevov javnega prava leta 2001, 
objavljeni v: VII. dnevi javnega prava, Portorož, 4. - 6. junij 2001 : 
[10 let slovenske ustave], (Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 
1/2001). Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2001;
Bele, Ivan: Razvoj in usmeritve kaznovalnega prava;
Koman, Ana: Razvoj in organizacija organov za postopek o prekrških 
v Republiki Sloveniji;
Jakulin, Vid: Sankcije za kazniva dejanja in prekrške; 
Prispevki na sekciji “kazensko pravo in prekrški” na dnevih slovenskih 
pravnikov 2002, objavljeni v: Dnevi slovenskih pravnikov 2002 : od 10. 
do 12. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 28, št. 6/7). Lju-
bljana: Gospodarski vestnik, 2002;
Filipčič, Katja: Položaj mladoletnikov v kazenskem postopku in post-
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opku zaradi prekrška;
Šugman, Katja G.: Ustavnopravni položaj sodnikov za prekrške;
Bele Ivan: Elementi protipravnosti in krivde v kazenskem pravu in 
pravu o prekrških;
Šelih, Alenka: Ustavnost prekrškov. V: IX. dnevi javnega prava, 
Portorož, 18.-20. junij 2003, (Izobraževanje in usposabljanje v javni up-
ravi, 2003, 2). [Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2003], str. 65-75;
Odločbe Ustavnega sodišča RS: U-I-117/93, U-I-321/96, U-I-167/97.

Priporočena literatura:
Bele I., Janull H., Maček Guštin Š., Tratar B.: Zakon o prekrških s 
komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2005.
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Diplomatsko in konzularno pravo

Obseg ur: 30
Nosilka: prof. dr. Mirjam Škrk
Sodeluje: as. dr. Vasilka Sancin

Vsebina

1. Uvod
1.1. Pojem diplomacije
1.2. Pojem diplomatskega in konzularnega prava
1.3. Položaj in vloga diplomatskih in konzularnih predstavnikov med 
organi za zunanje zastopanje države 
1.4. Formalni viri diplomatskega in konzularnega prava

2. Diplomatsko pravo
2.1. Pravica države do poslanstva in vzpostavitev, prekinitev ter prene-
hanje diplomatskih odnosov
2.2. Naloge diplomatske misije
2.3. Razredi in rang vodij diplomatskih misij in diplomatsko osebje
2.4. Imenovanje in postopek akreditiranja vodje diplomatske misije in 
imenovanje članov diplomatske misije 
2.5. Prenehanje funkcije vodje diplomatske misije in razlogi za prene-
hanje in postopek
2.6. Privilegiji in imunitete diplomatskih predstavništev in pred-
stavnikov
2.7. Dolžnosti in odgovornosti diplomatskih predstavnikov
2.8. Diplomatski protokol in ceremonial

3. Specialne misije
3.1. Pojem in funkcije specialnih misij
3.2. Privilegiji in imunitete specialnih misij in njihovih članov

4. Multilateralna diplomacija
4.1. Pojem in vrste
4.2. Ad hoc multilateralna diplomacija
4.2. Stalne misije držav pri mednarodnih organizacijah
4.3. Akreditiranje, naloge ter privilegiji in imunitete
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5. Konzularno pravo
5.1. Vzpostavitev in prenehanje konzularnih odnosov
5.2. Konzularne funkcije
5.3. Razredi in rangi vodij konzulatov
5.4. Postopek imenovanja vodje konzulata, patentna pisma in eksekvatura, 
imenovanje članov konzularnega osebja
5.5. Prenehanje funkcije članu konzulata
5.6. Privilegiji in imunitete konzulata, konzularnih funkcionarjev in 
drugih članov konzulata
5.7. Dolžnosti in odgovornosti konzularnih funkcionarjev
5.8. Častni konzuli

Študijska literatura

Obvezna:
Bohte, B., Sancin, V: Diplomatsko in konzularno pravo, Cankarjeva 
založba, Ljubljana, 2006.
Bohte, B.: Diplomatsko in konzularno pravo,  Enciklopedija Slovenije, 
16. zvezek, Ljubljana, 2002.
Bohte, B.: Haag – Sto let multilateralne diplomacije, Razgledi, 
8.12.1999, št. 23/1150, Ljubljana.
Türk, D.: Pravo in diplomacija, Nova revija, let. XXIV, št. 284, str. 
1—11.

Priporočena:
Feltham, R. G.: Diplomatic Handbook, 8th Edition, Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden, Boton, 2004.
Mitić, M.: Diplomatske i konzularne funkcije, Savremena administracija, 
Beograd 1978.
Nick, S.: Diplomacija, Zagreb, 1997.
Simoniti, I.: Diplomatsko pravo, Teorija in praksa, Ljubljana, posebna 
izdaja, 1994.
Simoniti, I.: Specialne misije, Teorija in praksa, Ljubljana, posebna 
izdaja, 1995.
Simoniti, I.: Multilateralna diplomacija, Teorija in praksa, Ljubljana, 
1995.
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Mednarodne organizacije

Obeg ur: 30
Nosilka: prof. dr. Mirjam Škrk
Sodeluje: as. dr. Vasilka Sancin

Vsebina

1. Splošni del
1.1. Pojem  in zgodovina mednarodnih organizacij in njihovih 
predhodnikov (mednarodni kongresi, mednarodne konference, 
rečne komisije, upravne zveze)

1.2. Razvoj mednarodnih organizacij v času po II. svetovni 
vojni

1.3 Klasifikacija mednarodnih organizacij po članstvu, stopnji 
odprtosti, delovnem področju in pristojnostih

1.4. Mednarodna organizacija kot subjekt mednarodnega prava 
in mednarodnih odnosov
1.4.1. Pravne značilnosti mednarodnih organizacij: Statut (mednarodna 
pogodba), privilegiji in imunitete, pogodbena sposobnost, pravica 
poslanstva in mednarodna odgovornost mednarodne organizacije
1.4.2. Mednarodna organizacija kot subjekt mednarodnih odnosov: 
funkcije mednarodne organizacije kot tribune in mesta srečanj, kot 
posrednika in kot skupine zainteresiranih ljudi
1.4.3. Financiranje mednarodnih organizacij

1.5. Članstvo v mednarodnih organizacijah
1.5.1. Suverene države kot tipični člani, priznanje države in njeno 
članstvo v mednarodnih organizacijah
1.5.2. Pravice in obveznosti članov
1.5.3. Načini vstopanja v članstvo
1.5.4. Omejitev članskih pravic in prenehanje članstva

1.6. Struktura mednarodne organizacije
1.6.1. Poglavitni organi mednarodnih organizacij
1.6.2. Pomožni in administrativni organi
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1.7. Odločanje v mednarodnih organizacijah
1.7.1. Vrste odločitev: obvezujoči sklepi in priporočila
1.7.2. Proces odločanja ( pobuda, razprava, odločitev) in načini sprejemanja 
odločitev  (obvezno soglasje, večinsko glasovanje, konsenz)
1.7.4. Nadzor nad izvrševanjem odločitev

1.8. Mednarodne organizacije in mirno reševanje sporov

2. Posebni del
2.1. Združeni narodi
2.1.1. Nastanek OZN in Ustanovna listina OZN
2.1.2. Ureditev OZN

2.1.2.1. Članstvo
2.1.2.2. Poglavitni organi OZN: Varnostni svet, Generalna skupščina, 
Ekonomski in socialni svet, Meddržavno sodišče, Sekretariat

2.1.3. Dejavnost OZN
2.1.3.1. Ohranitev mednarodnega miru in varnosti; reševanje mednarodnih 
sporov, kolektivni ukrepi in druga sredstva za vzdrževanje miru in 
varnosti
2.1.3.2. Ekonomska in socialna dejavnost
2.1.3.3. Načini kreiranja mednarodnih norm v praksi OZN

2.2. Specializirane agencije ZN in druge medvladne organizacije
2.2.1. OZN kot sistem
2.2.2. Mednarodna organizacija za delo (ILO)
2.2.3. Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO)
2.2.4. Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
2.2.5. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)
2.2.6. Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD)
2.2.7. Mednarodni monetarni sklad (IMF)
2.2.8. Mednarodna zveza za razvoj (IDA)
2.2.9. Mednarodna finančna korporacija (IFC) 
2.2.10. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO)
2.2.11. Svetovna poštna zveza (IPU)
2.2.12. Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU)
2.2.13. Svetovna meteorološka organizacija (WMO)
2.2.14. Medvladna pomorska organizacija (IMO)
2.2.15. Organizacija ZN za industrijski razvoj (UNIDO)
2.2.16. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)
2.2.17. Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA)
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2.3. Mednarodne organizacije na globalni ravni, ki niso v sistemu 
OZN
2.3.1. Svetovna trgovinska organizacija
2.3.2. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
2.3.3. Organizacija za preprečevanje kemičnega orožja in Organizacija 
za prepoved jedrskih poskusov

2.4. Regionalne organizacije
2.4.1. Evropske integracije

2.4.1.1. Svet Evrope
2.4.1.2. Evropske skupnosti in Evropska unija
2.4.1.2.1. Nastanek in razvoj
2.4.1.2.2. Organi in odločanje
2.4.1.2.3. Vprašanje suverenosti

2.4.2. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)
2.4.3. Severnatlantski pakt (NATO)
2.4.4. Organizacija ameriških držav (OAS)
2.4.5. Afriška unija (AU)
2.4.6. Arabska liga

2.5. Podregionalne organizacije
       2.5.1. Nordijski svet
       2.5.2. Srednjeevropsko območje proste trgovine (CEFTA)
       2.5.3. Severnoameriško območje proste trgovine (NAFTA)
       2.5.4. Združenje držav Jugovzhodne Azije (ASEAN)  
     

Študijska literatura

Obvezna:
Türk, D.: Temelji mednarodnega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 
2007.
Ustanovna listina Združenih narodov in Statut Meddržavnega sodišča, 
Društvo za Združene narode za R. Slovenijo, Ljubljana, 1992.

Pomožna:
Benčina, D. & Simoniti, I.: Mednarodne organizacije, Priročnik in 
vodič, Delavska enotnost, Ljubljana, 1994.
Feltham, R.: Diplomatic Handbook, 5th Ed., Longman, London, New 
York, 1990, str. 61-111.
Klabbers, J.: An Introduction to International Institutional Law, 
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Cambridge University Press, 2002.
Sands, P. in Klein, P.: Bowett’s Law of International Institutions, 
Sweet&Maxwell, London, 2001.
Amerasinghe, C. F.: Principles of the Institutional Law of International 
Organizations, 2nd Revised Edition, Cambridge University Press, 
2005.
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Pomorsko mednarodno pravo

Obseg ur: 30
Nosilka: prof. dr. Mirjam Škrk

Vsebina predmeta

1. Uvod
1.1. Pomorsko pravo - pojem, značilnosti in delitev pomorskega prava
1.2. Pomorsko mednarodno pravo (PMP). Kodifikacija PMP.
1.3. Viri PMP in njegove posebnosti; pomen zakonodaje posameznih
držav za PMP. Mednarodne konvencije, ki urejajo vprašanja PMP. 
Pomorski  ceremonial.
1.4. Morje kot pravni pojem in njegovi deli. Najnovejše tendence
razširjanja oblasti obalnih držav v smeri odprtega morja
1.5. Ladja kot pravni pojem. Ladja s stališča mednarodnega prava. Vrste
ladij s stališča mednarodnega prava in Pomorskega zakonika RS.

2. Mednarodnopravni režim morja - splošni del
2.1. Pasova pod državno suverenostjo

2.1.1. Notranje morske vode. Razmejitev, temeljna črta, splošno
pravilo za njen potek in njegove izjeme, metoda ravnih temeljnih
črt, temeljna črta na vzhodni jadranski obali. Pravila, ki opredeljujejo
pravni položaj notranjih morskih vod. Mednarodnopravni položaj
morskih luk.
2.1.2. Teritorialno morje. Problem širine teritorialnega morja v luči
najnovejšega razvoja. Meje teritorialnega morja v polarnih območjih.
Pravni režim, pravica do neškodljivega prehoda za tuje ladje, posebej
za posamezne vrste ladij, jurisdikcija obalne države nad tujimi 
ladjami

2.2. Zunanji morski pas
2.3. Izključna ekonomska cona

2.3.1. Zaščitno-ekološke cone 
2.4. Epikontinentalni pas
2.5. Odprto morje

2.5.1. Načelo svobode morja in njegovi vidiki. Državna jurisdikcija
na odprtem morju, piratstvo in pravica do pregona 
2.5.2. Posebni položaj države bližnje obale

2.5.2.1. Položaj obalne države bližnje obale

Učni načrt
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2.5.2.2. Zaščita arheološke in zgodovinske dediščine
2.5.2.3. Položaj držav, ki nimajo morske obale in geografsko
prikrajšanih držav. Najnovejši razvoj

2.6. Mednarodna cona
2.7. Morske ožine in prekopi

2.7.1. Morske ožine, splošna načela, posebni konvencionalni režimi:
Bospor in Dardanele, Gibraltarska ožina in drugi primeri
2.7.2. Morski prekopi, splošno, posebni primeri: Sueški prekop,
Panamski prekop, Kielski prekop

3. Mednarodni režim morja - posebni del
3.1. Ribolov in izkoriščanje bioloških bogastev. Konvencionalni režimi
po vrstah ribolova in raznih območjih
3.2. Predpisi mednarodnega prava o kablih in cevovodih
3.3. Predpisi, ki se nanašajo na varnost na morju
3.4. Predpisi o preprečevanju onesnaženja morja in drugi predpisi
3.5. Problem miroljubnega izkoriščanja morskega dna
3.6. Kompetence konzulov v pomorskih stvareh
3.7. Mednarodno sodelovanje v pomorskih vprašanjih. Dejavnost OZN.
Medvladna pomorska organizacija. Dejavnost drugih mednarodnih 
organizacij na področju PMP
3.8. Mirno reševanje pomorskih sporov

4. Mednarodno pravo o vojni na morju - splošno

Študijska literatura:

Obvezna: 
Türk, D.: Temelji mednarodnega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 
2007.
Bohte, B.: Pomorsko mednarodno pravo, Najnovejši napori Združenih 
narodov za kodifikacijo (I, II), Naši razgledi, št. 21, 22, 1975 (ciklostirano, 
razmnoženo, Pravna fakulteta v Ljubljani).
Škrk, M.: Pravna ureditev pomorskega prostora, Naši razgledi (ciklostirano, 
razmnoženo, Pravna fakulteta v Ljubljani).
Škrk, M.: Pomorski zakonik republike Slovenije v luči mednarodnega 
prava, Zbornik 10. dnevov javnega prava, Portorož, junij 2004.

Zakonodaja:
Konvencija o teritorialnem morju in zunanjem pasu, Konvencija o 
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odprtem morju in Konvencija o epikontinentalnem pasu, vse tri iz leta 
1958.
Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982, Ur.l. 
SFRJ, Dod. MP, št. 1/86.
Sporazum o izvajanju XI. dela Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982, Uradni list 
RS, Dod. MP, št. 9, 9. 6. 1995.
Sporazum o uporabi določb Konvencije ZN o PMP z dne 10. decembra 
1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito 
selivskih staležev rib, Ur. List RS, št. 48/06, Dod. MP, št. 11/06.
Pomorski zakonik Republike Slovenije, uradno prečiščeno besedilo, 
(PZ-UPB1), Ur. list RS, št. 37/04, Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Pomorskega zakonika (PZ-C), Ur. list RS, št. 49/06.
Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu 
Republike  Slovenije (ZRZECEP), Ur. list RS, št. 93/05.
Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije, Ur. 
list RS, št. 2/06. 
Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, Ur. list. RS, št. 
10/91/14.3.1991.

Priporočena:
Andrassy, J., Bakotić, B., Vukas, B.: Meðunarodno pravo 1, Školska 
knjiga, Zagreb 1995.
Churchill, R. R., Lowe, A. W.: The Law of the Sea, Third edition, 
Manchester University Press 1999.
Članki v: Vukas, B.: Novo pravo mora, priručniki, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, Institut za medjunarodno pravo i medjunarodne 
odnose, Zagreb 1982, 1985, 1988 in 1990.
Rudolf, D.: Meðunarodno pravo mora, JAZU, Zagreb 1985.
O’Connel, D. P.: The Law of the Sea, Vol. I in II, Claredon Press, 
Oxford, 1989.
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Mednarodno sosedsko pravo

Obseg: 30
Nosilka: prof. dr. Mirjam Škrk

Vsebina predmeta

1. Splošni del
1.1. Pojem politike dobrososedskih odnosov, koncept dobrega sosedstva 
(medameriški odnosi, odnosi v Evropi) in politika dobrega sosedstva kot 
sestavni del evropske varnosti in sodelovanja.
1.2. Oris zgodovine najpomembnejših mednarodnopravnih relevantnih 
dejstev v razvoju odnosov med bivšo SFRJ in sosednjimi državami 
(mirovne pogodbe, Avstrijska državna pogodba, Osimski sporazumi, 
Sklepna listina konference o varnosti in sodelovanju v Evropi) in pravno 
nasledstvo Slovenije.
1.3. Mednarodnopravna doktrina sosedskih odnosov in najpomembnejši 
pravni instituti (opcija in zaščita manjšin, meddržavne služnosti,  
maloobmejni promet, obmejna blagovna menjava, višje oblike obmejnega 
gospodarskega sodelovanja).

2. Posebni del
2.1. Vprašanja, relevantna s stališča razmejitve državne oblasti v prostoru.

2.1.1. Določanje mejnih črt: primer določanja mejne črte med bivšo 
Jugoslavijo in Italijo (Mirovna pogodba z Italijo l. 1947, Londonski 
memorandum l. 1954, Osimski sporazumi 1975 - določitev meje v 
Tržaškem zalivu); določitev in označitev državne meje z R. Hrvaško.
2.1.2. Meddržavne služnosti: oskrba z vodo in električno energijo 
mest Gorice in Trsta;cestna povezava med Brdi in Solkanom; cestni 
predor skozi Karavanke.
2.1.3. Urejanje vodnogospodarskih vprašanj: sporazum med bivšo 
Jugoslavijo in Avstrijo o vodnogospodarskih vprašanjih Drave in 
Mure; Osimski sporazumi in vodnogospodarska vprašanja rek Soče, 
Idrijce in Timava.
2.1.4. Ekološka problematika v odnosih med R. Slovenijo in 
sosednjimi državami: splošno ekološka vprašanja Jadrana.

2.2. Zaščita manjšin.
2.2.1. Ustavni položaj italijanske in madžarske avtohtone narodne 
skupnosti v R. Sloveniji.
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2.2.2. Pravni položaj in problemi slovenske narodnostne manjšine v 
Italiji in italijanske narodnosti v R. Sloveniji.
2.2.3. Pravni položaj in problemi slovenske in hrvaške narodnostne 
manjšine v Avstriji.
2.2.4. Pravni položaj in problemi slovenske narodnostne skupnosti na 
Madžarskem in madžarske narodnosti v Sloveniji.

2.3. Maloobmejni osebni promet.
2.3.1. Ureditev v odnosih z Italijo (Videmski sporazum l. 1962 in 
1988).
2.3.2. Ureditev v odnosih z Avstrijo (od l. 1953 dalje).
2.3.3. Ureditev v odnosih z Madžarsko (l. 1965).

2.4. Obmejno gospodarsko sodelovanje.
2.4.1. Obmejni blagovni promet: Tržaški in Goriški sporazum (1955) 
o obmejni trgovinski izmenjavi; Sporazum med bivšo Jugoslavijo in 
Madžarsko o obmejni blagovni menjavi (1967).
2.4.2. Proste carinske cone.
2.4.3. Vpliv članstva Slovenije v EU na maloobmejno sodelovanje.

Študijska literatura

Obvezna:
Za predmet se je v okviru Katedre za mednarodnopravne znanosti v 
letu 1989 pripravilo posebno študijsko gradivo v skladu s študijskim 
programom.
Bohte, B., Škrk, M.: Pomen Avstrijske državne pogodbe za Slovenijo in 
mednarodnopravni vidiki njenega nasledstva, Pravnik 1997, št. 11 - 12, 
str. 602 – 630.
Bohte, B.: Avstrijsko (ne)izpolnjevanje mednarodnopravnih obveznosti 
iz Avstrijske državne pogodbe do slovenske manjšine, Zbornik 10. 
dnevov javnega prava, Portorož, junij 2004.
M. Škrk, Zaščita manjšin po praksi Ustavnega sodišč Republike 
Slovenije, Javna uprava, let. 41, št. 2-3, Ljubljana 2005, str. 178-192.
M. Škrk, Italian claims to property in Slovenia,  I rapporti di vicinato 
dell’Italia con Croatia, Serbia-Montenegro e Slovenia, Luiss University 
Press – Guiffrè,  Roma 2005, str. 9-129.
Pariška mirovna pogodba, integralno prevodno besedilo Mirovne 
pogodbe z Italijo, MZZ, 1997 (vključno s Predgovorom).
Celar, B.: Slovenija in njene meje, Ljubljana, 2002.
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Zakonodaja:
Ustava Republike Slovenije.
Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine 
v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki 
Sloveniji, Uradni list R. Slovenije, št. 23/93, Mednarodne pogodbe, št. 
6/93.

Priporočena študijska literatura:
Murko, I.: Meje in odnosi s sosedami, Fakulteta za družbene vede, 
Ljubljana, 2004.
Razprave in gradiva št. 7/8, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 
1976 (problematika slovenske in hrvaške narodnostne skupnosti v Avstriji).
Razprave in gradiva št. 15, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 1982 
(Jugoslovansko- italijanski odnosi in problematika slovenske narodnostne 
skupnosti v Italiji).
Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956 (Poročilo slovensko-italijanske 
zgodovinsko-kulturne komisije, Koper, 25. julij 2000). 
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Sistem državne uprave

Obseg ur: 30
Nosilca: izr. prof. dr. Gorazd Trpin, izr. prof. dr. Bojan Bugarič

Vsebina

I. Uvodni pojmi
1. Pojem državne uprave. Razmerje države in državne uprave. Državna 
uprava in javna uprava. Teritorialni upravni sistemi.

2. Razvojni in primerjalni pregled na državno upravo. Nastanek države in 
državne uprave. Kratek prikaz ureditve državne uprave v orientalnih des-
potijah, antičnih državah, srednjeveški Evropi in meščanskih državah.
Sedanja ureditev državne uprave v Franciji, Veliki Britaniji, Italiji in ZR 
Nemčiji. Tendence razvoja teritorialnih upravnih sistemov.

3. Ureditev državne uprave v Avstro-ogrski monarhiji in v Kraljevini 
Jugoslaviji.
Razvoj državne uprave v obdobju Republike Jugoslavije in njena preo-
brazba v Republiki Sloveniji.

II. Državna uprava kot teritorialni upravni sistem
Pojem sistema. Upravni sistemi. Vrste upravnih sistemov. Teritorialni, 
funkcionalni in asociativni upravni sistemi. Medsebojna razmerja up-
ravnih sistemov. Državna uprava kot teritorialni upravni sistem. Vrste 
teritorialnih upravnih sistemov. Strukturni in funkcionalni vidik terito-
rialnih upravnih sistemov.

III. Strukturni vidik teritorialnih upravnih sistemov
Pojem sistemske strukture. Elementi teritorialnih upravnih sistemov. 
Izvršilni organi, upravni organi, upravne organizacije ter drugi državni 
organi. Kriteriji oblikovanja in principi organiziranja upravnih organov. 
Organizacijske oblike upravnih organov in upravnih organizacij. Načela 
oblikovanja notranje organizacijske strukture v upravnih organih.

Razmerja v teritorialnih upravnih sistemih. Razmerja znotraj posa-
meznih teritorialnih upravnih sistemov. Razmerja med parlamentom, 
vlado, ministrstvi in posameznimi upravnimi organi. Razmerja med 

Učni načrt



243
iv. letnik

posameznimi teritorialnimi upravnimi sistemi in njihovimi organi.
Razmerja teritorialnih upravnih sistemov do okolja. Razmerja teritori-
alnih upravnih sistemov do funkcionalnih in asociativnih upravnih siste-
mov.

IV. Funkcionalni vidik teritorialnih upravnih sistemov
Temeljne funkcije teritorialnih upravnih sistemov. Eksekutivna, kura-
tivna in servisna funkcija. Naloge državne uprave pri prehodu v mod-
erno družbo.

Sistemske funkcije vlade in ministrstev. Izvajanje politike, zakonov in 
drugih predpisov, uresničevanje odgovornosti za stanje ter usklajevanje 
dela upravnih organov.

Sistemske funkcije upravnih organov. Izvajanje politike, zakonov in 
drugih predpisov, uresničevanje odgovornosti in spremljanje stanja na 
svojem področju, odločanje v upravnih stvareh, upravno nadzorstvo, 
pripravljanje predpisov in drugih gradiv ter druge naloge.

V. Ljudje in sredstva v državni upravi
Položaj delavcev v državni upravi. Delovna razmerja delavcev v državni 
upravi. Klasifikacijski sistem upravnih delavcev. Sistem usposabljan-
ja, napredovanja in nagrajevanja upravnih delavcev. Etika upravnih 
delavcev.

Sredstva v državni upravi. Načini pridobivanja sredstev državne uprave. 
Sredstva za deloupravnih organov, njihove vrste, viri in načini razpo-
laganja.

Literatura

Predpisi o državni upravi, vladi in ministrstvih z uvodnimi pojasnili dr. 
Gorazda Trpina, UL RS, Ljubljana 1995;
Veljavni predpisi, ki urejajo področje sistema državne uprave;
Aktualne razprave in članki v periodičnih publikacijah.
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Upravne institucije

Obseg ur: 60
Nosilec: doc. dr. Mitja Horvat

Vsebina

1. Splošni del
V splošnem delu je poudarek na posebnih problemih zakonitosti upravnega delovanja. 
Preko praktičnih primerov se obravnava zakonitost abstraktnih in konkretnih upravno-
pravnih aktov po sodni presoji.

1.1. Ustavnost in zakonitost abstraktnih upravnopravnih aktov
1.2. Zakonitost konkretnih upravnopravnih aktov
1.3. Zakonitost materialnih aktov
1.4. Zakonitost ukrepov

2. Posebni del
V posebnem delu pa se na primerih obravnava delovanje uprave glede razmerij do 
človeka kot posameznika ter kot nosilca pravic in obveznosti:

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
osebno ime, osebna izkaznica, matične knjige, evidence prebivalstva,
državljanstvo, tujci, begunci in azilanti, potne listine
policijska pooblastila, javni red in mir,
državna meja,
izvrševanje kazenskih sankcij,
obramba (vojaška, delovna in materialna dožnost),
odlikovanja,
orožje in strelivo,
inšpekcije,
davki, carine, takse, prispevki, nadomestila in povračila, samoprispevek,
izobraževanje, raziskovanje, kultura in umetnost, šport,
informiranje in javno obveščanje,
urejanje prostora,
gospodarske dejavnosti (pogoji, nadzor, poseganje v svobodno gospo-
darsko pobudo, varstvo potrošnikov),
družinskopravne zadeve (roditeljske pravice, preživnine, poslovna spo-
sobnost, posebno varstvo otrok),
stvarnopravne zadeve (stanovanjske, predkupna pravica, soglasja, mnen-
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ja, lastninjenje, denacionalizacija, razlastitev),
delovna razmerja v javnem sektorju, brezposelnost, varstvo pri delu, so-
cialno varstvo, družinski prejemki, zdravstvo, invalidi, vojni veterani in 
žrtve vojnega nasilja, priznavalnine in preživnine, pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje.

Študijska literatura

Lovro Šturm: Omejitev oblasti, Ljubljana, Nova revija, 1998, 322 strani.
Godec, Horvat, Pirnat, Šturm, Trpin: Upravni zbornik, Ljublja-na, 
1993, str. 5-25 in 155-277;
Lovro Šturm (ured.): Upravni zbornik 1996, Ljubljana, 1996, str. 9-17, 
237-339;
Lovro Šturm: Ustavnosodna presoja o pravni pravilnosti aktov državnih 
organov;
Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani, LVI. letnik, 
Ljubljana, 1996, str 261-281;
Lovro Šturm (ured.): Varstvo zasebne lastnine kot temeljne človekove 
pravice, zbornik, Ustanova za človekove trajne vrednote - Perennia, 
Ljubljana, 1996, 136 strani;
Vasilij Polič: Zbirka Statusna vprašanja človeka in državljana v Re-
publiki Sloveniji, 1.- 4. del (izbrani primeri), Ljubljana, Center Market-
ing Internacional, 1997;
Lovro Šturm: Zbirka primerov (casebook) iz ustavnega upravnega pra-
va I. - Vezanost uprave na zakon, Ljubljana, čZ Uradni list RS, 1997, 
161 strani;
Poznavanje veljavnih zakonov in drugih predpisov s področja upravnega 
prava in posameznih upravnopravnih institucij ter poznavanje relevant-
nih odločb Ustavnega sodišča iz zbirke - Odločbe in sklepi Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, letniki I., II., III., IV., V., VI. VII. VIII in 
nasl., Nova revija, Ljubljana, 1992, 1993,1994,1995,1996, 1997, 1998,
1999 in nasl.
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Javne službe

Obseg ur: 45
Nosilca: izr. prof. dr. Senko Pličanič, izr. prof. dr. Bojan Bugarič

Vsebina

I. Splošno o javnih službah
1. Pojem javne službe
Nastanek in razvoj javnih služb. Javni interes. Poseben pravni režim. Kon-
tinentalni in anglosaksonski pristop. Pristop EU. Vrste javnih služb: gos-
podarske in negospodarske javne službe. Materialni kriteriji za opredelitev 
javne službe: netržnost in naravni monopoli, nujnost, kolektivna narava 
dobrin, prisilnost. Javne službe kot dejavnosti s posebnimi obveznostmi 
- obveznosti javne službe.

2. Temelji pravnega režima javnih služb
Javne dobrine in njih obveznost. Cena javnih dobrin. Kontrahirna dolžnost 
izvajalca javne službe. Stvari, nujno potrebne za opravljanje javnih služb 
(infrastruktura). Monopol ali posebne izključne pravice. Javna pooblastila. 
Pravice uporabnikov javnih dobrin oziroma storitev. Financiranje javnih 
služb.

3. Liberalizacija javnih služb
Pojmi: liberalizacija, komercializacija, privatizacija. Javne službe in 
konkurenca. Posebne in izključne pravice ter pravo EU: pojem, dopust-
nost podeljevanja. Pravni instrumenti liberalizacije: ločitev dejavnosti 
(“unbundling”), neodvisno upravljanje.

II. Gospodarske javne službe
1. Pojem teh služb in njih upravljanje
Opredelitev in vrste gospodarskih javnih služb. Način upravljanja: direk-
cija, javni holding, neodvisni regulatorji. Financiranje gospodarskih javnih 
služb. Položaj uporabnikov.

2. Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.
Režijski obrat: pravni položaj, način delovanja. Gospodarski javni zavod: 
pravni položaj, sredstva, način upravljanja. Javno podjetje: ustanovitev in 
pooblastila ustanovitelja, razmerje do pravne ureditve gospodarskih družb. 
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Koncesija: pojem in zgodovinski izvor, podelitev koncesije, pravna 
narava koncesijske pogodbe, oblike prenehanja koncesije (pogodbene 
in javnopravne). Vlaganje javnega kapitala: namen, postopek vlaganja.

III. Druge javne službe
T.i. negospodarske ali socialne javne službe. Javni zavod: pravni status, 
organi, način upravljanja. Koncesija na področju socialnih javnih služb. 
Druge javne službe.

Študijska literatura

Pirnat, Rajko, 1997, Konkurenca in gospodarske javne službe, III. 
Strokovno srečanje pravnikov javnega prava, Inštitut za javno upravo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Portorož;
Pirnat, Rajko: Problematika pravne ureditve koncesij. Javna uprava, 
1999, let. 35, št. 1, str. 7-26;
Pirnat, Rajko: Neodvisne upravne institucije. Javna uprava, 1999, let. 
35, št. 3, str. 449- 466;
Pirnat, Rajko, 2000, Upravna pogodba, VI. Dnevi javnega prava, 
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Portorož;
Pličanič, Senko: Javne službe, Javna uprava, 1995, letnik 31, št. 4, str. 
493-512;
Pličanič, Senko: Vloga države v gospodarskih družbah, ki opravljajo 
gospodarske javne službe, Zbornik posvetovanja VI. dnevi javnega pra-
va, Inštitut za javno upravo pri PF, Ljubljana 2000, str. 121-136;
Prestrukturiranje javnega sektorja v Sloveniji, 1993, zbornik posveta I. 
in II., Ministrstvo za okolje in prostor in Inštitut za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, Bled; 
Problematika nove ureditve gospodarskih javnih služb in koncesij, 
študija, Inštitut za javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani, 1998;
Statusnopravni problemi oseb na področju javnega prava, znanstvena 
študija, Pravna fakulteta v Ljubljani, 1.6.1999;
Upravni zbornik, 1996, Koncesija (str. 237-253), Inštitut za javno up-
ravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana;
Virant, Grega, Praksa Ustavnega sodišča na področju gospodarskih ja-
vnih služb, v zborniku “Upravljanje in vodenje izvajalcev javnih služb; 
Zbornica gospodarskih javnih služb in varstva okolja, 17. in 18. novem-
ber 1998, Portorož.

Obvezno je poznavanje veljavnih zakonov in drugih predpisov s področja javnih služb 
ter poznavanje ključnih odločb Ustavnega sodišča.



248

Teorija države

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Marijan Pavčnik

Vsebina

(Izbrana poglavja)
(Uvodno pojasnilo: Prva, druga in tretja tema so obvezne. Med ostalimi temami študent 
poljubno izbere še tri teme. V dogovoru z nosilcem predmeta lahko študent namesto 
obveznega študijskega gradiva izbere eno ali več monografij - v obsegu, ki ustreza ob-
vezni literaturi. – Študentke in študenti, ki jim je bližji seminarski način dela, 
lahko izpit opravijo tako, da pripravijo ustrezno seminarsko nalogo in jo 
predstavijo v seminarju.)

1. Teorija države
Michel Troper: Some Thoughts on the Status of the General Theory 
of the State, v: Rechtstheorie - Beiheft,15 (1994), str. 227-288.
Marijan Pavčnik: Odnos do proučevanja države, v: Pavčnik, Cerar, 
Novak: Uvod v pravoznanstvo. Ljubljana 2006, str. 48-51.

2. Pojem države
Leonid Pitamic: Država. Ljubljana 1996 (ponatis izdaje iz leta 1927), 
str. 1-44.
Marijan Pavčnik: Pitamičev prispevek k teoriji prava, v: Pitamic: 
Država (nav. delo), str. 485-506.
Tony Couture: State, v: C. B. Gray (ur.): The Philosophy of Law. An 
Encyclopedia. II. New York, London 1999, str. 834-837. 
Miro Cerar: Uvodna opredelitev pojma države, v: Pavčnik, Cerar, 
Novak: Uvod v  pravoznanstvo. Ljubljana 2006, str. 59-63. 
Danilo Türk: Temelji mednarodnega prava. GV Založba: Ljubljana 
2007, str. 96-113.

3. Suverenost. Ljudska, nacionalna in državna suverenost. Držav-
na suverenost in mednarodno pravo. Narava državne suverenosti 
v Evropski uniji.
Pitamic, Država (nav. delo), str. 27-44.
Jan M. Broekman: A Philosophy of European Union Law. Leuven 
1999, str. 225-277.

Učni načrt
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Gustav Radbruch: Filozofija prava. Ljubljana 2001, par. 28.
Miro Cerar: Državna suverenost, v: Pavčnik, Cerar, Novak: Uvod v 
pravoznanstvo. Ljubljana 2006, str. 71-78.

4. Pogledi na naravo države (zlasti na moderno državo)
Miro Cerar: Nekaj temeljnih pogledov na pojem države, v: Pavčnik, 
Cerar, Novak: Uvod v pravoznanstvo. Ljubljana 2006, str. 123-179.
Nicola Matteucci: Novoveška država. Ljubljana 1999. Glej poglavja,
ki se nanašajo na kontraktualizem, konstitucionalizem in korporativizem.
Hans Kelsen: Čista teorija prava. Ljubljana 2005, str. 96-104.

5. Legalnost in legitimnost državnopravnega reda
Garrett Barden: Legality, v: Gray (ur.), nav. delo, str. 489-491.
Kaarlo Tuori: Legitimacy, v: Gray (ur.), nav. delo, str. 493-495.
Marijan Pavčnik: Pravni in ustavni temelji prava, v: Marijan Pavčnik, 
Arne Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000, str. 391-431.
Niklas Luhmann: Legitimation durch Verfahren. 4. izd. Frankfurt/ 
Main 1997. Glej odlomek, ki je objavljen v Albin Igličar (ur.): Pravo 
in družba. Ljubljana 2000, str. 275-313.
Jürgen Habermas: Faktizität und Geltung. 3. izd. Frankfurt/Main 1993. 
Glej zlasti poglavje Wie ist Legitimität durch Legalität möglich?
(str. 541-570). To delo je prevedeno tudi v angleščino.

6. Konflikt vrednot in državnopravni red. Ločitvena teza. Konflikt 
vrednot. (Sokratova) pravna poslušnost. Vsebinska pravičnost in 
pravnomočnost. Ugovor vesti. Državljanska neposlušnost. Pravica 
do upora. Ugovor neprava. Moralno odločanje in utemeljevanje.
Gustav Radbruch, nav. delo, par. 9.
Miro Cerar, ml.: Nekateri pravni in moralni vidiki ugovora vesti, v: 
ZZR, 53 (1993), str. 31-48.
Aleš Novak: Narava in meje zavezujoče moči prava. Dokt. disertacija: 
Ljubljana 2003, str. 385-405.
Marijan Pavčnik: Pravni in ustavni temelji prava (nav. delo).
Isti: Teorija prava. 3 izdaja, Ljubljana 2007, pogl. XI.
Anton Perenič: Neodpustljiv greh, tolerirana izjemnost ali “močna 
pravica”, v: Združeno delo, 15 (1989) 6, str. 703-710.

7. Politična filozofija liberalizma
David Held: Modeli demokracije. Ljubljana 1989, str. 240-249, str.
254-262.
Rudi Rizman: Intelektualni temelji liberalizma, v: Rizman (ur.),
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Sodobni liberalizem. Ljubljana 1992, str. 15-27.
Leslie P. Francis, Bruce Landesman: Liberal Philosophy of Law, v: 
Gray (ur.), nav. delo, str. 506-509.

8. Pravna država
Marijan Pavčnik: Argument pravne države, v: Marijan Pavčnik: Ar-
gumentacija v pravu.2. izd. Ljubljana 2004, pogl. IV. 5.2 (str. 149-161).
Radbruch, nav. delo, par. 26.
Miro Cerar, ml.: Predpostavke pravne države, v: Pravnik, 49 (1994) 10-
12, str. 433-449. 
Isti: Nekaj temeljnih pogledov na pojem države, nav. delo, tč. 11.
Glej tudi nekatere značilne odločbe Ustavnega sodišča RS (ur. Arne
Mavčič), v: Pavčnik, Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000,
str. 435-529.

9. Temeljne pravice
Anton Perenič: Zgodovinski razvoj človekovih pravic, v: Varstvo
človekovih pravic, Ljubljana 1988, str. 17-33.
Marijan Pavčnik: Razumevanje temeljnih (človekovih) pravic,
v: Marijan Pavčnik, Ada Polajnar-Pavčnik, Dragica Wedam
Lukić (ur.): Temeljne pravice. Ljubljana 1997, str. 84-118.
Glej tudi nekatere značilne odločbe Ustavnega sodišča RS (ur. Arne 
Mavčič), v: Pavčnik, Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000, 
str. 435-529. 

10. Demokratična država. Politična pravičnost. Demokracija in 
Evropska unija.
Held, nav. delo, str. 251-281.
Ota Weinberger: Zwei Hauptprobleme der modernen Demokratie,
v: Forum 1995. To besedilo je izšlo tudi v slovenskem prevodu
(Razgledi, 1995).
Broekman, nav. delo, str. 217-277.
Marijan Pavčnik: Teorija prava. 3 izd., Ljubljana 2007, pogl. XI.
Glej tudi nekatere značilne odločbe Ustavnega sodišča RS (ur. Arne
Mavčič), v: Pavčnik, Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000,
str. 435-529. tisku.

11. Nacionalna država
Jürgen Habermas: The European Nation State, v: Ratio Juris, 6
(1996) 2, str. 125-137.

Učni načrt
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12. Socialna pravičnost. Socialno tržno gospodarstvo. Socialna 
pravna država.
Sylwester Zawadski: Država blagostanja. Beograd 1975, str. 1-77.
Veljko Rus: Socialna država in družba blaginje. Ljubljana 1990, str.
373-404. 
Matjaž Nahtigal: Vloga prava v državah v tranziciji. Dokt. disertacija: 
Ljubljana 1998. Glej zlasti sklepno poglavje!
John Rawls: A Theory of Justice. Revised edition. Oxford 1999.
Marijan Pavčnik: Teorija prava (nav. delo), pogl. XI.
Glej tudi nekatere značilne odločbe Ustavnega sodišča RS (ur. Arne
Mavčič), v: Pavčnik, Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000,
str. 435-529.

13. Padec berlinskega zidu. Pravnikov odnos do (pol)pretekle 
zgodovine. Od solističnega političnega sistema k umirjeni (utrje-
ni) parlamentarni demokraciji. Pomen pravne in politične kul-
ture. Državnopravne spremembe in odprta vprašanja v državah 
Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope.
Marijan Pavčnik: Pravnikov odnos do (pol)pretekle zgodovine, v: 
Podjetje in delo, 24 (1998), str. 1027-1041.
Isti: Onkraj pravnega pozitivizma. Odziv na Antigonin izziv, v: ZZR,
58 (1998), str. 1027-1041.
Isti: Pravni in ustavni temelji prava, nav. delo.
Glej tudi nekatere značilne odločbe Ustavnega sodišča RS (ur. Arne
Mavčič), v: Pavčnik, Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000, 
str. 435-529.

14. Narava in pomen ustave (kot izhodiščnega in temeljnega 
pravnega akta). Ustava kot razlagalni in postopkovni akt.
Leonid Pitamic: Pravo in revolucija. Zadruga: Ljubljana 1920. Ponatis 
v: Pravnik, št. 5 - 7/1990, str. 205 - 216,
Hans Kelsen: General Theory of Law and State. Harvard University 
Press: Cambridge, Massachusetts 1945, str. 124 - 128.
Marijan Pavčnik: Narava ustave in njeno vsebinsko dograjevanje, v: 
Nova revija - priloga: Forum, 20 (2000) 230 -231, str. 37 - 42. Obljav-
ljeno tudi v Javna uprava, št. 1/2001, str. 97 - 104.
Marijan Pavčnik: Razlaga (razumevanje) ustave, v: Pavčnik: Argu-
mentacija v pravu, nav. delo, pogl. B.IV, str. 312-346.

15. Pomen ustavnega sodstva. Nekateri poglavitni ustavnosodni 
argumenti.
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Marijan Pavčnik: Pravni in ustavni temelji prava, nav. delo.
Marijan Pavčnik: Razlaga (razumevanje) ustave, v: Pavčnik: Argu-
mentacija v pravu, nav. delo, pogl. B.IV, str. 312-346.
Miro Cerar, ml.: (Ne)političnost ustavnega sodstva, v: Pavčnik, Mavčič 
(ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000, str. 349-389.
Glej tudi nekatere značilne odločbe Ustavnega sodišča RS (ur. Arne
Mavčič), v: Pavčnik, Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000, 
str. 435-529.

16. Pravni in ustavni temelji državnopravnega reda. 
Splošna pravna načela državnopravnega reda. Pomen splošnih 
pravnih načel prava Evropske unije. Človekovo dostojanstvo in 
načelo strpnosti namesto absolutne pravičnosti.
Broekman, nav. delo, str. 10-33.
T. C. Hartley: The Foundations of European Community Law. 3.
izd. Oxford 1994, str. 137-164.
Helmut Coing: Das Recht als Kulturerscheinung, v: Coing:
Grundzüge der Rechtsphilosophie. 5. izd. Berlin, New York 1993, str.
131-142.
René David, Günther Grasmann (nosilca): Uvod v velike sodobne
pravne sisteme. I. Ljubljana 1999, str. 167-175, str. 235-243.
Marijan Pavčnik: Pravni in ustavni temelji prava, nav. delo.
Matej Accetto: Izgradnja Evrope. Ljubljana 2006, str. 167-266.
Glej tudi nekatere značilne odločbe Ustavnega sodišča RS (ur. Arne
Mavčič), v: Pavčnik, Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 2000,
str. 435-529.

(K tem izbranim temam je po potrebi mogoče dodati še druge. Ta hip so zelo pomembne teme tudi 
“Odnos med državo in cerkvijo”, “Pravo in politika” in “Sodržavje in druge oblike meddržavnega 
in mednarodnega sodelovanja”.)

Način dela je seminarski: predavateljeva uvodna predstavitev problema, dva referata 
(če je le mogoče v obliki teze in nasprotne teze), razprava; seminarji so vnaprej dogov-
orjeni, za vsakega dobijo vsi študentje vnaprej ustrezno gradivo. Zelo dobra osnova 
za delo v seminarju je Radbruch: Filozofija prava (nav. delo); glej zlasti poglavja iz 
posebnega dela.

Sodelovanje v seminarju je sestavni del izpitne ocene.

Učni načrt
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Literatura

Priporočljivi viri:
Matej Accetto: Izgradnja Evrope. Ljubljana 2006.
Aristotel: Politika. Zagreb 1992.
Lidija R. Basta: Politika u granicama prava. Beograd 1984.
Norberto Bobbio: Liberalizem i demokracija. Zagreb 1992.
Jürgen Brand, Hans Hattenhauer (ur.): Der Europäische Rechtsstaat. 
200 Zeugnisse seiner Geschichte. Heidelberg 1994.
Jan M. Broekman: A Philosophy of European Union Law. Leuven 
1999.
Miro Cerar, ml.: Nekaj temeljnih pogledov na pojem države, v: 
Pavčnik, Cerar, Novak: Uvod v pravoznanstvo. Ljubljana 2006, str. 
123-179.
René David, Günther Grasmann (nosilca): Uvod v velike sodobne 
pravne sisteme. I. Ljubljana 1999.
Boris Furlan: Racionalizem in revolucija. Posebni odtis iz Sodobnosti, 
7 (1939) 6, str. 1-15. Ponatis v: Problem realnosti prava (nav. delo), str. 
221-238.
Boris Furlan: Problem realnosti prava. Cankarjeva založba: Ljubljana 
2002.
Philippe Gérard: Droit et démocratie. Bruxelles 1995.
T. C. Hartley: The Foundations of European Community Law. 3. izd. 
Oxford 1994.
David Held: Modeli demokracije. Ljubljana 1989.
Hasso Hofmann: Einführung in die Rects- und Staatsphilosophie, 
Darmstadt 2000.
Peter Jambrek, Anton Perenič, Marko Uršič (ur.): Varstvo človekovih 
pravic. Ljubljana 1988.
Immanuel Kant: K večnemu miru, v: Dve razpravi. Ljubljana 1937.
Friedrich Koja: Allgemeine Staatslehre. Wien 1993.
Martin Kriele: Einführung in die Staatslehre. 2. izd. Opladen 1981 (ali 
kasnejša izdaja).
Gorazd Kušej: Mešana državna oblika, v: ZZR, 17 (1941-42), str. 199-
207.
Jack Lively, Adam Lively (ur.): Demokracija v Britaniji. Ljubljana 
1997.
Radomir D. Lukić: Politička teorija države. Beograd 1962.
Nicola Matteucci: Novoveška država. Ljubljana 1999.
Vjekoslav Miličić: Opča teorija prava i države. III: Teorija države. Za-
greb 1998.
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Marijan Pavčnik, Ada Polajnar-pavčnik, Dragica Wedam-lukić 
(ur.): Temeljne pravice. Ljubljana 1997.
Marijan Pavčnik, Arne Mavčič (ur.): Ustavno sodstvo. Ljubljana 
2000.
Marijan Pavčnik, Miro Cerar, Aleš Novak: Uvod v pravoznanstvo. 
Ljubljana 2006.
Leonid Pitamic: Država. Ljubljana 1996. Ponatis izdaje iz leta 1927.
Leonid Pitamic: Na robovih čiste teorije prava/ An den Grenzen der 
Reinen Rechtslehre. ur. in spremna študija: M. Pavčnik. Ljubljana 
2005.  
Platon: Država. Prevod in spremno besedilo: Gorazd Kocijančič. Glej 
Platon. Zbrana dela I, II. Mohorjeva založba: Celje 2004.
Zoran Pokrovac (ur.): Gradjansko društvo i država. Zagreb 1991.
Gustav Radbruch: Filozofija prava. Ljubljana 2001.
Joseph Raz (ur.): Authority. Washington (etc.) 1990.
Michel Troper: Pour une théorie juridique de l’état. Paris 1994.
Danilo Türk: Temelji mednarodnega prava. GV Založba: Ljubljana 
2007. 
Smiljko Sokol, Branko Smrdel: Organizacija vlasti. Zagreb 1988.
Reinhold Zippelius: Geschichte der Staatsideen. München 1994, (9. 
ali kasnejša izdaja).
Isti: Allgemeine Staatslehre. 14 izd., München 2003 (ali kasnejša izdaja).
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Zakonodajni proces in nomotehnika

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Albin Igličar

Vsebina :

I. Proces odločanja in družbene determinante pravnega normiranja
1. Odločanje in posebnosti pravnega odločanja
2. Socialne, ekonomske, politične in kulturne determinante pravotvor-
nosti
3. Pojem in vrste splošnih pravnih aktov ter pravni sistem

II. Zakonodajna funkcija predstavniškega telesa
1. Parlament kot pravna institucija
2. Vloga političnih strank, interesnih skupin in javnega mnenja v zako-
nodaji
3. Model zakonodajnega postopka

III. Postopek za sprejem zakona
1. Splošni pojmi zakonodajnega postopka in primerjalno pravni vidiki
2. Načela zakonodajnega postopka
3. Zakonodajna iniciativa
4. Sestavine predloga zakona ( naslov,uvod, členi, obrazložitev)
5. Predzakonodajni postopek v vladi in ministrstvih
6. Zakonodajni postopek v predstavniškem telesu ( predhodna obravna-
va, delovna telesa, pravna služba, prva obravnava predloga zakona, druga 
obravnava predloga zakona, amandmaji, tretja obravnava predloga za-
kona, glasovanje o zakonu)
7. Nujni in skrajšani postopek
8. Postopek ratifikacije mednarodnih pogodb
9. Ponovno odločanje o zakonu
10. Razglasitev (promulgacija) in objava (publikacija) zakona

IV. Posebni postopki v zakonodaji
1. Sprejemanje avtentične razlage zakona
2. Sprejem uradnega prečiščenega besedila zakona
3. Sprejem državnega proračuna
4. Zakonodajni referendum
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5. Vloga ustavnega sodišča v zakonodaji

V. Sprejemanje evropske zakonodaje
1. Zakonodajna pristojnost Evropske unije
2. Postopek v organih EU ( Evropska komisija, Svet ministrov, Evropski 
parlament)
3. Sodelovanje med Državnim zborom RS in Vlado RS v zadevah Ev-
ropske unije
4. Predlogi in poročanje Vlade
5. Stališča delovnih teles Državnega zbora RS
6. Stališča Državnega zbora RS

VI. Nomotehnični vidiki izdelave zakonskega predloga
1. Metode oblikovanja normativnih aktov (splošne : aksiološka, pravno-
politična, sociološka, dogmatska, logična, primerjalna, zgodovinska,
lingvistična, line by line, kodifikacija; posebne: abstraktno, načelno, 
kazuistično, precedenčno normiranje)
2. Struktura splošnih pravnih aktov (zunanja: del, poglavje, oddelek,
pododdelek, člen; notranja: uvodne, centralne, kazenske, prehodne in
končne določbe)
3. Jezik v splošnih pravnih aktih ( vrste jezika, značilnosti: semantika, po-
jmi in definicije, sintaksa, stil, formalizem, ekonomičnost in redundanca, 
funkcije pravnega jezika)
4. Zakonitost splošnih pravnih aktov in usklajevanje z evropskim pravnim 
redom, pravno redigiranje in objavljanje

Študijska literatura

Igličar Albin: Zakonodajni postopek z osnovami nomotehnike, PF, 
Ljubljana 2004;
Igličar Albin: Pravilnik presega meje podzakonskega urejanja, Pravna 
praksa, Ljubljana, feb. 2005;
Služba Vlade RS za zakonodajo: Nomotehnične smernice, Ur. l. RS, 
Ljubljana 2004;
Miličić Vjekoslav: Metodologija prava - nomotehnika, Zagreb 1998
Visković Nikola: Jezik prava, Zagreb 1989;
Schneider Hans: Gesetzgebung, Heidelberg 1982;
Mertens Bernd: Gesetzebungskunst im Zeitalter der Kodifikationen, 
Mohr Siebeck, Tübingen 2004;
Zander Michael: The Law-Making Process, Cambridge University 
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Press, Cambridge 2004;
Lachmayer Friedrich: Aktualni problemi zakonodajne tehnike, Pravnik, 
št. 3-5, Ljubljana 1991 (str. 171 - 187 );
Pirnat Rajko: Razmišljanje o postopku sprejemanja splošnih upravnih 
aktov, Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete, Ljubljana 1995;
Igličar-horvat-vrišer: Normativna dejavnost s poudarkom na zako-
nodajnem postopku, Upravna akademija, Ljubljana 2000;
Poslovnik Državnega zbora RS, Ur. l. RS 35/02;
Pogorelec Janez: Poslovnik Državnega zbora in vloga vlade v zako-
nodajnem postopku, Pravna praksa, št. 45, Ljubljana 2003;
Vatovec Katarina: Sekundarni viri prava EU po usnutku Pogodbe o 
Ustavi za Evropo - res poenostavitev, Pravnika, št. 4-6, Ljubljana 2004 
(str. 228 - 225).
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Lokalna samouprava

Obseg ur: 45
Nosilca: Prof. dr. Rajko Pirnat

Vsebina

1. Pojem lokalne skupnosti in lokalne samouprave
Opredelitev lokalne skupnosti in lokalne samouprave. Ustavne garancije 
lokalne samouprave.

2. Opredelitev lokalne samouprave kot antipoda državne uprave
Država in lokalna samouprava. Decentralizacija. Regionalizacija.

3. Struktura in organizacija lokalne samouprave
Ožje in širše lokalne samoupravne skupnosti. Organi lokalnih skupnosti 
in njihovo oblikovanje.

4. Funkcije lokalnih skupnosti in financiranje lokalnih skupnosti
Izvirne in prenesene pristojnosti lokalnih skupnosti. Lokalne javne
službe. Mehanizmi financiranja lokalnih skupnosti.

5. Umestitev lokalne samouprave v upravne sisteme
Teritorialni in funkcionalni upravni sistemi na lokalni ravni ter njihova
vpetost v teritorialne in funkcionalne upravne sisteme države.

6. Primerjalni pregled nekaterih evropskih ureditev lokalne sa-
mouprave 
Francoski sistem. Nemški sistem. Britanski sistem. Švedski sistem.

7. Evropska listina lokalne samouprave
Pomen, vsebina in uresničevanje.

8. Pravna ureditev lokalne samouprave v Sloveniji
Ustavna opredelitev. Občine. Naloge občin. Organi občine. Občinske
javne službe. Premoženje in financiranje občin. Splošni in posamični
akti občin. Pokrajina. Nadzor države. Lokalne volitve.

Učni načrt



259
iv. letnik

Študijska literatura

Janez Šmidovnik, Lokalna samouprava, Ljubljana, 1995;
Franc Grad: Lokalna demokracija, Uradni list RS, Ljubljana 1998;
Obvezno je poznavanje veljavnih zakonov in drugih predpisov s področja 
lokalne samouprave ter poznavanje relevantnih odločb Ustavnega so-
dišča.
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Volilno in parlamentarno pravo

Obseg ur: 30
Nosilec: prof. dr. Franc Grad

Vsebina

Prvi del:
I. Splošno o volilnem pravu

1. Pojem in predmet volilnega prava
2. Razmerje do drugih pravnih panog
3. Viri volilnega prava

II. Volitve in volilni sistem
1. Pomen in značilnosti sodobnih volitev
2. Temeljne značilnosti volilnega sistema
3. Načela volilnega sistema
4. Razdelitev mandatov (volilni sistem v ožjem pomenu)
5. Druge prvine volilnega sistema
6. Volilni spori

III. Volitve temeljnih državnih organov v Sloveniji
1. Razvoj volilnega sistema
2. Volilna pravica
3. Evidenca in pravno varstvo volilne pravice
4. Volitve državnega zbora

2.1. Volilna pravica
2.2. Sistem razdelitve mandatov
2.3. Volilne enote
2.4. Volilna organizacija
2.5. Volilni postopek

5. Volitve državnega sveta
6. Volitve predsednika republike

IV. Lokalne volitve
1. Volitve občinskega sveta
2. Volitve župana
3. Druge lokalne volitve

Učni načrt
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V. Volitve Evropskega parlamenta
1. Pomen, položaj in struktura Evropskega parlamenta
2. Položaj poslanca Evropskega parlamenta
3. Pravna ureditev EU o volitvah poslancev Evropskega parlamenta
4. Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament

Drugi del:
I. Splošno o parlamentarnem pravu

1. Pojem in predmet parlamentarnega prava
2. Razmerje do drugih pravnih panog
3. Viri parlamentarnega prava

II. Temeljna načela organizacije državne oblasti
1. Načelo ljudske suverenosti in neposredna demokracija
2. Politično predstavništvo in politične stranke
3. Državne funkcije in državna oblast
4. Načelo delitve oblasti in načelo enotnosti oblasti
5. Oblike državne oblasti

III. Predstavniško telo
1. Pojem in položaj predstavniškega telesa
2. Pristojnosti predstavniškega telesa
3. Sestava in delovanje predstavniškega telesa

IV. Temeljne značilnosti organizacije državne oblasti v Sloveniji
1.Razvoj organizacije državne oblasti v Sloveniji
2. Položaj predstavniškega telesa

V. Parlamentarni sistem v Sloveniji
1. Državni zbor

1.1. Položaj in vloga
1.2. Sestava in mandatna doba
1.3. Pristojnosti
1.4. Poslovnik
1.5. Vodstvo državnega zbora
1.6. Delovna telesa in poslanske skupine
1.7. Način dela in odločanja
1.8. Zakoni in drugi akti državnega zbora ter postopek njihovega 
sprejemanja
1.9. Položaj poslanca



262

1.10.Parlamentarna preiskava

2. Državni svet
2.1. Položaj in vloga
2.2. Struktura in način oblikovanja
2.3. Pristojnosti državnega sveta
2.4. Način dela in odločanja
2.5. Položaj članov državnega sveta

3. Razmerje državnega zbora do drugih temeljnih državnih organov
3.1. Razmerje do državnega sveta
3.2. Razmerje do predsednika republike
3.3. Razmerje do vlade
3.4. Razmerje do ustavnega sodišča

4. Razmerje državnega sveta do drugih temeljnih državnih organov

Študijska literatura

Grad F.: Volitve in volilni sistem, Ljubljana 2004;
Grad F.: Parlament in vlada, Ljubljana 2000;
Grad F., Kaučič I., Ribičič C., Kristan I.: Državna ureditev Slo-
venije, 3. dopolnjena in spremenjena izd., Ljubljana 1999.
Nova ustavna ureditev Slovenije, zbornik razprav, Ljubljana 1992;
Pitamic L.: Država, Ljubljana 1927;
Pogorelec J.: Politična odgovornost, Lubljana 2006;
Sokol S., Smrdel B.: Organizacija vlasti, Zagreb 1988;
Stefanović J., Ustavno pravo Jugoslavije i komparativno pravo, I-II, 
Zagreb 1965;
Grad F.: Nekateri vidiki položaja drugega doma predstavniškega telesa, 
“Zbornik znanstvenih razprav”, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 
1991, str. 27-42;
Grad F.: Nova razmerja med parlamentom in vlado, Dnevi slovenskih 
pravnikov 2003 - Podjetje in delo, letn. 29, št. 6-7/2003, str. 1494-1504.

Obvezno je poznavanje relevantnih členov Ustave Republike Slovenije, 
poslovnika državnega zbora, predpisov o volitvah ter predpisov, ki ure-
jajo položaj in delovanje državnega zbora, državnega sveta in vlade ter 
relevantnih ustavnih odločb.

Učni načrt
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Evropsko ustavno pravo

Obseg ur: 60
Nosilec: prof. dr. Franc Grad

Vsebina

I. Nastanek in razvoj ustavne ureditve Evropske unije
Od skupnosti do Unije
Konstitucionalizacija Evropske Unije

II. Temeljne značilnosti pravne ureditve Evropske unije
Pravna narava Evropske unije
Položaj članice Evropske unije
Elementi konfederalizma in federalizma
Zgradba Evropske unije

Pravni sistem Evropske unije
Pravna narava in vrste virov pravne ureditve Evropske unije
Mednarodne pogodbe
Zakonodaja
Sodne odločbe in druge odločitve ter sodna doktrina

III. Temelji ustavne ureditve Evropske unije
Ustava Evropske unije
Ustava v materialnem smislu in njeni viri
Pomen in temeljne značilnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo
Zgradba in vsebina Pogodbe o Ustavi za Evropo
Sprejem in sprememba Pogodbe o Ustavi za Evropo

Načela ustavne ureditve
Ureditev pristojnosti Evropske unije
Demokratičnost delovanja Evropske unije

IV. Temeljne značilnosti organizacije in delovanja institucij Evropske unije
Načelo demokratičnosti
Načelo pravne države
Načelo delitve oblasti
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V. Evropski parlament
Razvoj Evropskega parlamenta
Struktura Evropskega parlamenta
Volitve v Evropski parlament
Pristojnosti in funkcije Evropskega parlamenta
Organizacija in način delovanja Evropskega parlamenta
Postopki v Evropskem parlamentu
Položaj poslanca Evropskega parlamenta

VI. Evropski svet

VII. Svet Evropske unije
Sestava
Način odločanja

VIII. Evropska komisija
Sestava in oblikovanje
Pristojnosti in način delovanja
Razmerje Evropske komisije do Evropskega parlamenta

IX. Sodišče Evropskih skupnosti

X. Drugi organi Evropske unije
Računsko sodišče
Evropska centralna banka
Odbor regij
Ekonomsko socialni odbor
Evropski varuh človekovih pravic

XI. Sprejemanje odločitev v Evropski uniji
Zakonodajni postopki
Načini sodelovanja članic

XII. Temeljne pravice
Listina temeljnih pravic Evropske unije
Razmerje do Evropske konvencije o človekovih pravicah
Pravno varstvo temeljnih pravic in svoboščin

Učni načrt
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Študijska literatura

Obvezna:
Grad F., Evropsko ustavno pravo - 1. del: Ustavno pravo EU (v tisku);
Grad F., Kaučič I., Nerad S., Ribičič C., Zagorc S.: Ustavno pravo 
Evropske unije, Ljubljana 2007;

Priporočena:
Lenaerts K., Nuffel P.v., Constitutional Law of the European Union, 
London 2005;
De Burca, Scott, Constitutional Change in European Union, Oxford 
2000;
Duhamel O., Pour l’Europe, La Constitution europeenne expliquee et 
commentee, Paris 2004;
Magnette P., La constitution de l’Europe, Bruxelles 2000;
Hartley T.C., Constitutional problems of the European Union, Ox-
ford 1999;
Quermonne J.L., Le systeme politique de l’Union Europeenne, Paris 
1994;
Hartley T.c., The foundations of European Community Law, Oxford 
1998;
Weiler J.h.h., The Constitution of Europe, Cambridge 1999;
Weiler J.h.h., Ustava Evrope, Ljubljana 2002;
Šinkovec J., Evropsko pravo , Ljubljana 1996;
Grilc P., Ilešič T., Pravo Evropske unije, Ljubljana 2001;
Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem, GV; Ljubljana 2005;
Accetto M.: Izgradnja Evrope: od razvoja ideje Evrope do njene 
ustavne prihodnosti, Ljubljana 2006;
Accetto M.: Sodni federalizem Evropske unije: primerjava z ameriškim 
in nekdanjim jugoslovanskim modelom, Ljubljana 2007.
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Evropsko upravno pravo

Obseg ur: 45
Nosilca: prof. dr. Rajko Pirnat, izr. prof. dr. Bojan Bugarič

Vsebina

Prvi del: Struktura izvršilne oblasti v EU
1. Organi in pristojnosti
1.1. Komisija

1.1.1. Imenovanje in razrešitev
1.1.2. Sestava
1.1.3. Odločanje
1.1.4. Predsednik komisije
1.1.5. Uradništvo komisije
1.1.6. Pristojnosti

1. 2. Svet
1.2.1. Sestava
1.2.2. Predsedstvo
1.2.3. COREPER
1.2.4. Sekretariat Sveta
1.2.5. Pristojnosti
1.2.6. Evropski Svet

1.3. Evropske agencije
1.3.1. Vrste: eksekutivne in informacijske
1.3.2. Struktura, pristojnosti
1.3.3. Finančna avtonomija, nadzor

1.4. Komitologija
1.4.1. Nastanek komitejev
1.4.2. Vrste komitejev, načini odločanja
1.4.3. Pristojnosti

1.5. Upravno izvrševanje evropskega prava
1.5.1. Neposredno izvrševanje (notranja in zunanja uprava
Unije)
1.5.2. Posredno izvrševanje preko organov držav članic
1.5.3. Viri evropskega upravnega prava
1.5.4. Postavljeno pravo
1.5.5. Odločbe sodišč in temeljna pravna načela
1.5.6. Običajno pravo

Učni načrt
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1.5.7. Primerjalna metoda pri oblikovanju evropskega upravnega
prava
1.5.8. Problemi primerjalne metode pri upravnem pravu
1.5.9. Potreba po oblikovanju skupnih institutov upravnega
prava v EU

1.6. Vpliva prava EU na javno upravo držav članic
1.6.1. Javna uprava kot četrti, “nevidni” steber prava EU
1.6.2. Neposredni vplivi prava EU
1.6.3. Posredni vplivi prava EU
1.6.4. “Evropski upravni prostor”

Drugi del: Splošna načela in pravila evropskega upravnega prava
1. Zakonitost delovanja uprave
1.1. Terminološka vprašanja
1.2. Skladnost pravnih aktov
1.3. Pooblastilo za izdajo akta
1.4. Diskrecijska pravica
1.5. Nezakonito upravno delovanje

2. Načelo enakosti pred zakonom in prepoved diskriminacije
2.1.Koncept enakosti pred zakonom
2.2.Formalna in vsebinska enakost
2.3.Arbitrarnost upravnega delovanja
2.4.Diskriminacija
2.5.Meje načela enakosti

3. Načelo sorazmernosti
3.1.Splošno o načelu sorazmernosti
3.2.Izviri načela sorazmernosti v pravu Unije
3.3.Vsebina načela sorazmernosti

3.3.1.Primernost
3.3.2.Potrebnost
3.3.3.Sorazmernost v ožjem smislu

3.4. Odvisnost pravil sorazmernosti od vrste upravnega akta in
področja upravljanja

4. Zanesljivost prava in varstvo upravičenih pričakovanj
4.1.Splošno o načelu zanesljivosti prava
4.2.Načelo zanesljivosti prava pri posamičnih upravnih aktih
4.3.Materialna dejanja in načelo zanesljivosti prava
4.4.Načelo zanesljivosti prava pri splošnih aktih organov Unije
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5. Splošna pravila postopka pri upravnem odločanju
5.5. Postopek v evropskem upravnem pravu

5.5.1. Pojem postopka
5.5.2. Vprašanja pristojnosti
5.5.3. Jezik

5.6. Dejstva, na katerih temelji upravna odločitev
5.6.1. Pooblastila Komisije za zbiranje podatkov
5.6.2. Dolžnost ugotoviti dejansko stanje

5.7. Pravica udeležbe v postopku
5.7.1. Splošno o tej pravici
5.7.2. Vsebina pravice udeležbe v postopku

5.7.2.1. Začetek postopka
5.7.2.2. Vpogled v spise in posredovanje dokumentov
5.7.2.3. Pravica izjaviti se o vseh okoliščinah

5.7.3. Omejitve udeležbe v postopku
5.7.4. Udeležba tretjih oseb

5.8. Odločitev
5.8.1. Sprejem odločitve

5.8.2. Vsebina odločitve
5.8.3. Začasni ukrepi
5.8.4. Poravnava

5.9. Dolžnost obrazložitve
5.9.1. Upravni akti in dejanja, na katere se nanaša
5.9.2. Oblika obrazložitve
5.9.3. Obseg dolžnosti obrazložitve

5.9.3.1. Splošni akti
5.9.3.2. Posamični akti

5.10. Pravne posledice procesnih napak

Tretji del: Izbrana poglavja iz evropskega materialnega upravnega prava
1. Pravosodje in notranje zadeve (“tretji steber”)
1.2.Zgodovina: od Schengena do Nice
1.3.Politika izdajanja viz
1.4.Politika priseljevanja
1.5.Pravica do azila
1.6.Sodno in policijsko sodelovanje
1.7.Policijsko sodelovanje (Europol)

2. Javna podjetja oziroma dejavnosti z obveznostmi javne službe 
(člen 86)
2.1.Obseg člena 86/1: splošna načela

Učni načrt
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2.2. Obseg člena 86/1: nevtralnost glede organizacijskih oblik ekonom-
skih dejavnosti?
2.3.Obseg člena 86/2: Prvi korak
2.4.Obseg člena 86/2: drugi in tretji korak
2.5.Obseg člena 86/3
2.6.člen 86 in nacionalna sodišča

3. Odškodninska odgovornost organov EU za škodo posame-
znikom
3.1. Odgovornost za zakonodaje in (ne)zakonodajne diskrecijske akte
3.2.Odgovornost za nediskrecijske akte
3.3.Odgovornost za uradne akte uslužbencev skupnosti
3.4.Odgovornost za veljavne zakonodajne akte
3.5.Vzročna zveza in škoda
3.6.Skupna odgovornost EU in držav članic
3.7.Odgovornost za pogodbene obveze
3.8.Odgovornost za kvazi pogodbene obveze
3.2. Javna politika, interes, varnost, zdravje: derogacije temeljnih načel
(Direktiva 64/221)

3.2.1Narava derogacij
3.2.2.Diskrecija držav članic
3.2.3.Kakšno ravnanje opravičuje uporabo derogacij
3.2.4.Kako lahko države ukrepajo zoper ne-državljane
3.2.5.Zahteva “osebnega ravnanja”
3.2.6.Postopkovna zaščita v okviru Direktive 64/221
3.2.7.Predlagana zakonodaja

4. Skupna kmetijska politika (CAP)
4.1.Gospodarska in pravna podlaga

4.1.1.Pravila Rimske pogodbe
4.1.2.Prve skupne tržne ureditve
4.1.3.Reforme skupne kmetijske politike

4.2.Vodenje in financiranje skupne kmetijske politike
4.2.1.Posvetovanja zainteresiranih strani
4.2.2.Vodenje in upravljanje
4.2.3.Financiranje skupne kmetijske politike
4.2.4.Denarna vprašanja v kmetijstvu

4.3.Skupne tržne usmeritve
4.3.1.Načela skupne kmetijske politike
4.3.2.Kmetijske cene in kakovost proizvodov
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Literatura
Schwarze, Jürgen: European Administrative Law, London 1992 (po-
glavja 1,3, 4, 5, 6, 7);
Hartley, Trevor, The Foundations of European Community Law: 
An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the 
European Community, Oxford 1998 (poglavje 1, 5 in 17);
Craig Paul, Deburca Grainne, EU Law: texts, cases, materials (tretja 
izdaja), Oxford 2003 (poglavja 1, 2, 13,19 in 27);
N. Moussis, Evropska Unija: pravo, ekonomija, politike (1999) (po-
glavje 13 in 15);
C. Demmke, Undefined Boundaries and Grey Areas: The Evolving 
Interaction Between the EU and National Public Services, Eipascope, 
no.2002/2, str.8-15.
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Delovno pravo in pravo socialne varnosti v ES in EU

Obseg ur: 30
Nosilca: prof. dr. Polonca Končar, doc. dr. Grega Strban

Vsebina

I. Uvod
pravni viri,
doktrina neposrednega učinkovanja prava skupnosti z delovnopravnega 
vidika,
delovnopravna vprašanja in načelo subsidiarnosti.

II. Svoboda gibanja delavcev
za koga velja,
izjeme,
prepoved diskriminacije,
pravice, ki izhajajo iz statusa delavca,
socialna varnost migrantov (temeljna načela in veljavnost uredb 1408/71 
in 883/2004).

III. Razvoj socialne politike v ES
Rimska pogodba,
Enotni evropski akt,
Listina skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev,
Maastrichtska pogodba,
Amsterdamska pogodba,
Pogodba iz Nice

IV. Enako obravnavanje moških in žensk
pravni viri,
v zvezi z zaposlovanjem in delom,
v zvezi s socialno varnostjo v javnih in dodatnih sistemih zavarovanj in 
v drugih socialnih sistemih,
dokazno breme v primeru kršitve prepovedi diskriminacije.

V. Direktive s področja individualnih delovnih razmerij
varnost in zdravje pri delu,
varstvo posebnih kategorij delavcev,
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delovni pogoji,
obveznosti delodajalca v zvezi s pogodbo o zaposlitvi,
pravice delavcev v primeru prestrukturiranja podjetij.

VI. Direktive s področja kolektivnega delovnega prava
pravica do obveščenosti, posvetovanja in participacije,
kolektivno pogajanje.

VII. Evropska skupnost in zaposlovanje

Literatura

P. Končar, Mednarodno delovno pravo, ČZP Uradni list, Ljubljana 
1993;
P. Končar, Varstvo pridobljenih pravic delavcev po direktivi 77/187 o 
zbliževanju zakonov držav članic glede varstva pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov obratov, Podjetje in delo 5/1997/
XXIII, str. 499-518;
P. Končar, Starševski dopust v Evropski skupnosti, Podjetje in delo 3-
4/1998/XXIV, str. 311-318;
B. Kresal, Informiranje in posvetovanje delavcev v transnacionalnih 
podjetjih v Evropski uniji, Podjetje in delo 4/1996/XXII, str. 483-501,
Skupina avtorjev: Evropsko delovno pravo- Direktive ES/EU z uvod-
nimi pojasnili, GV, 2005;
P. Grilc, T. Ilešič: Pravo Evropske unije, prva knjiga, Pravna obzorja, 
2001 (poglavja, ki so povezana s tč. I. in II.);
A. Bubnov-Škoberne: Pravice delavcev- državljanov držav članic Ev-
ropske Unije v slovenskih sistemih socialne varnosti, v: Slovensko pravp 
in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropslo Unijo, Pravna fakulteta 
v Ljubljani, 2004, str. 323-336;
G. Strban: Globalizacija in prost pretok zdravstvenih storitev, v: Pravni 
vidiki slovenske samobitnosti, leto po vstopu v EU, Pravna fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 2005, str. 169-190;
P. Schoukens: Introduction to social security co-ordination, v: D. Piet-
ers, P. Schoukens (Ur.): European social security Law, 2004-2005, Insti-
tute of Social Law, Leuven, str. 103-165.

Študenti lahko teme s predavanj preštudirajo tudi po enem od naslednjih del:
R. Blanpain, European Labour Law, 10th revised edition, Kluwer 2006;
C. Barnard, EC Employment Law, Wiley 2000;
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P. Craig, G. De Burca, EU Law, text, cases and materials, Oxford 
University press;
F. Pennings: Introduction to European Social Security Law, Interesen-
tia, Antwerp-Oxford - New York, 2003.
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Mladoletniško kazensko pravo

Obseg: 30
Nosilka: izr. prof. dr. Katja Filipčič

Vsebina

1. Dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu
1.1. Pomen poznavanja posameznih psihosocialnih dejavnikov
1.2. Vloga družine pri razvoju disocialnega vedenja

2. Mednarodno mladoletniško kazensko pravo
2.1. Pekinška pravila
2.2. Konvencija o otrokovih pravicah
2.3. Priporočila Sveta Evrope
2.4. Otrokove koristi kot temeljno načelo pri obravnavanju mladoletnih 
prestopnikov

3. Materialno mladoletniško kazensko pravo
3.1. Vsebina odgovornosti mladoletnega storilca kaznivega dejanja
3.2. Starostne kategorije v Sloveniji in primerjalnopravno
3.3. Koncepti obravnavanja mladoletnih prestopnikov (razvojno in
primerjalnopravno)
3.4. Pristojni organi
3.5. Namen sankcij za mladoletnike
3.6. Vzgojni zavodi v funkciji preprečevanja delinkventnosti

4. Procesno mladoletniško kazensko pravo
4.1. Posebnosti kazenskega postopka proti mladoletnim storilcem
kaznivih dejanj
4.2. Posebnosti načela kontradiktornosti
4.3. Kritična analiza posameznih stopenj postopka (predhodni postopek, 
pripravljalni postopek, postopek pred senatom za mladoletnike)
4.4. Odvračanje od kazenskega postopka
4.5. Vloga Centrov za socialno delo v postopku proti mladoletnim
storilcem kaznivih dejanj

5. Nekatera posebna vprašanja s področja mladoletniškega ka-
zenskega prava

Učni načrt
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5.1. Obravnavanje otrok, (domnevnih) storilcev kaznivih dejanj
5.2. Šola, mladi in nasilje

Študijska literatura

Obvezna:
Filipčič K.: Obravnavanje mladoletnih delinkventov, primerjalnoprav-
ni vidik, Inštitut za kriminologijo, Ljubljana, 1998 
Šelih A.: Mladoletniško sodstvo na pragu 21. stoletja: prevzgoja, nadzor, 
povračilnost, v: Šelih A. (ur.): Prestopniško in odklonsko vedenje mladih 
– vzroki, pojavi, odzivanje, Bonex, Ljubljana, 2000, str. 213-230
Mušič T.: Mladoletniška kriminaliteta, v: Anžič A., Meško G., Plazar 
J. (ur.): Mladoeltniško nasilje, zbornik razprav, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ljubljana, 2004, str. 23-40
Filipčič K.: Odzivi sodobne družbe na nasilje mladih, v: Anžič A., 
Meško G., Plazar J. (ur.): Mladoletniško nasilje, zbornik razprav, Minis-
trstvo za notranje zadeve, Ljubljana, 2004, str. 51-58
Filipčič K.: Obravnavanje zanemarjanja, zlorab in nasilja nad otroki 
in mladino. V: ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (ur.). Otroci in mladina 
v prehodni družbi : analiza položaja v Sloveniji, (Zbirka Juventa). Lju-
bljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mla-
dino; Maribor: Aristej, 2005, str. 239-260.
Dekleva B.: Nasilje med vrstniki v zvezi s šolo – obseg pojava, Revija 
za kriminalistiko in kriminologijo 1996, št. 4, str. 355-365
Junger Tas J.: Trends in International Juvenile Justice: What Conclu-
sions Can be Drawn?, v Junger-Tas J., Decker S. (eds.): Inetrnational 
Handbook of Juvenile Justice, Springer 2006, str. 503-533
Nastran Ule M.: Mladi v družbi novih tveganj in negotovosti, v Šelih 
A. (ur.): Prestopniško in odklonsko vedenje mladih – vzroki, pojavi, 
odzivanje, Bonex, Ljubljana, 2000, str. 11-32
Tomori M.: Psihosocialni dejavniki pri mladoletniškem prestopništvu, 
v: Šelih A. (ur.): Prestopniško in odklonsko vedenje mladih – vzroki, 
pojavi, odzivanje, Bonex, Ljubljana, 2000, str. 89-112
Brinc F.: Pojavnost mladoletniškega prestopništva v svetu in Sloveniji, 
v: Šelih A. (ur.): Prestopniško in odklonsko vedenje mladih – vzroki, 
pojavi, odzivanje, Bonex, Ljubljana, 2000, str. 113-136

priporočena:
Ule M., Rener T., Mencin Čeplak M., Tivadar B.: Socialna ranlji-
vost mladih, Založba Aristej, Ljubljana 2000
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Junger Tas J., Decker S. (Editors): International Handbook of Juvenile, 
Justice, Springer 2006
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Izvršilno kazensko pravo

Obseg: 30
Nosilec: doc. dr. Matjaž Ambrož 

Vsebina

1. Uvodne teme 
1.1. Pojem izvršilnega kazenskega prava 
1.2. Razmerja med izvršilnim kazenskim pravom in materialnim ter pro-
cesnim kazenskim pravom, kriminologijo in penologijo
1.3. Sankcijski lijak

2. Mora kazen biti?
2.1. Upravičevanje kazni (zakaj država lahko kaznuje?) 
2.2. Smisel kazni (čemu naj država kaznuje?)
2.3. Zgodovina kazni – res zgodovina njenega odpravljanja? 
2.4. Kazen in javno mnenje 

3. Izvršitev zaporne kazni 
3.1. Poziv na prestajanje zaporne kazni in sprejem obsojenca v zavod
3.2. Izvršitev zaporne kazni pred pravnomočnostjo sodbe
3.3. Prestajanje zaporne kazni in položaj obsojenca

3.3.1. »Vključitev obsojenca v življenje v zavodu«
3.3.2. Delo obsojencev
3.3.3. Prostori in prehrana

3.4. Disciplinska odgovornost obsojencev in disciplinski postopek
3.5. Odpust in pogojni odpust
3.6. Postpenalna pomoč
3.7. Problemi izvrševanja kratkotrajnih zapornih kazni (alternative)
3.8. Izvrševanja kazni dosmrtnega zapora
3.9. Mednarodni dokumenti

3.9.1. Standardna minimalna pravila o ravnanju z zaporniki
3.9.2. Evropska zaporska pravila 
3.9.3. Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju

4. Izvršitev nekaterih drugih kazenskih sankcij
4.1. Izvršitev denarne kazni
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4.2. Izvršitev varnostnega ukrepa psihiatričnega zdravljenja in varstva v 
zdravstvenem zavodu
4.3. Izvrševanje varnostnih ukrepov zoper storilce spolnih kaznivih dejanj: 
nizozemski eksperiment 
4.4. Izvršitev kazni, ki jo izreče mednarodno kazensko sodišče

5. Evidence storilcev spolnih kaznivih dejanj zoper mladoletnike

6. Zastaranje izvršitve kazenske sankcije

7. Izvršilni sodnik (sodnik izvršitve kazenske sankcije)

Strokovne ekskurzije v okviru študijskega predmeta

V okviru predmetov izvršilno kazensko pravo in kriminologija bodo organizirani stro-
kovni obiski naslednjih institucij za izvrševanje kazenskih sankcij: Mladinski dom Jarše, 
Prevzgojni dom Radeče, zavodi za prestajanje kazni zapora Ljubljani, Kopru in na 
Dobu.

Posebnosti predmeta

V okviru nekaterih tem sodelujejo vabljeni strokovnjaki za posamezna področja.

Študijska literatura

Carli A., Wohinz M.: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij: s ko-
mentarjem in podzakonski akti. Ljubljana : Bonex, 2001;
Petrovec D.: Kazen brez zločina: prispevek k ideologijam kaznovanja. 
Ljubljana: SH Zavod za založniško dejavnost,1998;
Šeparović Z.: Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju. Zagreb: 
Pravni fakultet, 2003;
Ambrož M.: Izvrševanje kazni zapora in sodni nadzor, v: Šelih A. (ur): 
Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava. Ljubljana: Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007.

Učni načrt
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Ustavno procesno pravo

Obseg ur: 30
Nosilec: izr. prof. dr. Igor Kaučič

Vsebina

1. Uvod
1.1. Pojem in predmet ustavnega procesnega prava
1.2. Ustavno procesno pravo kot pedagoški predmet
1.3. Razmerje do drugih pravnih panog
1.4. Viri ustavnega procesnega prava

2. Ustavno sodstvo
2.1. Pojem in razvoj kontrole ustavnosti

2.1.1. Pojem kontrole ustavnosti
2.1.2. Razvoj kontrole ustavnosti v svetu
2.1.3. Opredelitev ustavnega sodstva
2.1.4. Pomen sodne kontrole ustavnosti
2.1.5. Primerjalna ureditev ustavnega sodstva

2.2. Sistemi kontrole ustavnosti
2.2.1. Zunajsodni in sodni sistem
2.2.2. Difuzen, koncentriran in mešan sistem

2.3. Oblike kontrole ustavnosti
2.3.1. Preventivna in represivna kontrola
2.3.2. Konkretna in abstraktna kontrola

2.4. Vrste in pravna narava ustavnosodnih odločitev
2.4.1. Vrste odločitev
2.4.2. Pravne posledice odločitev
2.4.3. Sankcije
2.4.4. Pravna narava odločitev

3. Ustavno sodišče Republike Slovenije
3.1. Nastanek in razvoj ustavnega sodstva v Sloveniji
3.2. Normativni temelji
3.3. Položaj ustavnega sodišča

3.3.1. Ustavno sodišče in načelo delitve oblasti
3.3.2. Načelo samostojnosti in neodvisnosti ustavnega sodišča

3.4. Organizacija in način dela ustavnega sodišča
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3.5. Predsednik in sodniki ustavnega sodišča
3.5.1. Volitve predsednika in sodnikov ustavnega sodišča
3.5.2. Nezdružljivost funkcije, imuniteta in razrešitev ustavnega
sodnika

3.6. Pristojnosti ustavnega sodišča

4. Postopek pred ustavnim sodiščem
4.1. Načela delovanja
4.2. Udeleženci v postopku
4.3. Začetek postopka

4.3.1. Vloge
4.3.2. Zastopanje
4.3.3. Abstraktna in konkretna kontrola
4.3.4. Preventivna in represivna kontrola

4.4. Obravnavanje
4.4.1. Sodnik poročevalec
4.4.2. Senat
4.4.3. Javna obravnava in nejavna seja
4.4.4. Posvetovanje in glasovanje
4.4.5. Izločitev sodnika
4.4.6. Začasno zadržanje izvrševanja predpisa

4.5. Odločanje
4.5.1. Način in tehnike odločanja
4.5.2. Preliminarno in dokončno glasovanje
4.5.3. Kroženje
4.5.4. Revotacija
4.5.5. Ločeno mnenje

4.6. Odločitev
4.6.1. Vrste odločitev (odločba, sklep in mnenje)
4.6.2. Pravna narava odločitve (obveznost, dokončnost in 
izvršljivost)

4.7. Pravne posledice odločitve
4.7.1. Kasacija (razveljavitev in odprava) pravnih aktov
4.7.2. Konstatacija neustavnosti
4.7.3. časovno učinkovanje sankcije (ex nunc in ex tunc)
4.7.4. Učinek erga omnes in inter partes

4.8. Stroški postopka

5. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov
5.1. Predmet presoje
5.2. Zahteva in pobuda za začetek postopka

Učni načrt
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5.2.1. Aktivna legitimacija
5.2.2. Preizkus pobude za začetek postopka

5.3. Pripravljalni postopek
5.4. Obravnavanje in odločanje
5.5. Vrsta odločitev

5.5.1. Razveljavitev zakona
5.5.2. Odprava in razveljavitev podzakonskega predpisa ali drugega 
splošnega akta
5.5.3. Ugotovitev protiustavnosti ali nezakonitosti
5.5.4. Interpretacija norme

5.6. Pravne posledice odločitve
5.6.1. Učinek ex nunc in ex tunc
5.6.2. Učinek erga omnes

6. Posebni postopki pred ustavnim sodiščem
6.1. Ustavna pritožba

6.1.1. Procesne predpostavke
6.1.2. Preizkus ustavne pritožbe
6.1.3. Obravnavanje
6.1.4. Odločitev o ustavni pritožbi

6.2. Kompetenčni spor
6.2.1. Vrste sporov o pristojnosti
6.2.2. Pozitivni in negativni kompetenčni spor

6.3. Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in
ministrov

6.3.1. Predlog obtožbe
6.3.2. Obravnavanje in odločanje

6.4. Postopek odločanja o protiustavnosti aktov in delovanja političnih
strank

6.4.1. Zahteva in pobuda za oceno protiustavnosti
6.4.2. Razveljavitev akta in prepoved politične stranke

6.5. Odločanje o pritožbi v postopku potrditve poslanskih mandatov
6.6. Mnenje o ustavnosti mednarodne pogodbe
6.7. Drugi postopki pred ustavnim sodiščem

Študijska literatura

Obvezna:
Ustavno sodstvo (ur. M.pavčnik in A.mavčič), Ljubljana 2000;
Kaučič I., Grad F.: Ustavna ureditev Slovenije, 5. izdaja, Ljubljana 
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2008 (izbrana poglavja);
Grad F., Kaučič I., Ribičič C., Kristan I.: Državna ureditev Slovenije, 
3. izdaja, Ljubljana 1999 (izbrana poglavja);
Zbornik referatov 4. in 5. dnevov javnega prava, Ustavnopravna sekcija, 
Inštitut za javno upravo pri PF, Ljubljana 1998 in 2000;
Izbrane odločbe in sklepi Ustavnega sodišča;
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 
24/03, 69/04 in 68/06;
Zakon o ustavnem sodišču, (uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS-UPB1), 
Uradni list RS, št. 64/07;
Poslovnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 
86/07.

Priporočena:
Galič A.: Ustavno civilno procesno pravo, Ljubljana 2004 (izbrana 
poglavja);
Brewer-carias A.r.: Judical review in Comparative Law, Cambridge 
1989;
Bugarič B.: Sodna kontrola ustavnosti v evropskih državah, Pravnik 1-
3/93;
Sodna presoja ustavnosti v ZDA in Evropi: med pragmatizmom 
(realizmom) in ideologijo, ZZR, LIV. letnik;
Ustavno sodstvo in (ali) parlamentarna demokracija: o doktrinah pravnega 
interesa in političnih vprašanj, ZZR, LV. letnik;
Čok V.: Vrste i dejstvo odluka ustavnih sudova, Beograd 1972;
Harytyuyan G., Mavčič A.: The Constitutional Review and Its 
Development in the Modern World (A Comparative Constitutional 
Analysis), Yerevan, Ljubljana 1999;
Jambrek P.: O načinih in tehnikah odločanja ustavnega sodišča, Pravna 
praksa, št. 6/94;
Jerovšek T.: Zakon o ustavnem sodišču, Pravna praksa 5/94;
Kribek I.: Ustavno sudovanje, Zagreb 1960;
Kristan I.: Ustavno sodišče in parlament, ZZR, LI. letnik;
Krivic M.: Pravne posledice ustavnosodne razveljavitve in odprave 
predpisov, Pravnik, št. 9.10/92;
Odločbe ustavnih sodišč kot pravni vir, Zbornik referatov 5. Dnevi 
javnega prava, Inštitut za javno upravo pri PF, Ljubljana 1999;
Kulić D.: Ustavno sudstvo u svetu, Niš 1969;
Mavčič A.: Slovenian constitutional review, Its Position in the World 
and Its Role in the Transition to a New Democratic System, Ljubljana 
1995;

Učni načrt
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Primerjalni pregled ustavnega sodstva v svetu, članki v Pravni praksi 
letnik 1990 (št. 6, 7, 13-14), 1992 (št. 1, 4, 16), 1993 (št. 2, 9-10, 24, 25) 
in 1994 (št. 3-4, 6);
Zakon o ustavnem sodišču s pojasnili, Ljubljana 2000;
Nerad S.: Interpretativne odločbe ustavnega sodišča, Ljubljana 2007;
Pestalozza Ch.: Verfassungsprozessrecht, Munchen 1991;
Temeljne pravice (ur. M. Pavčnik, A.P. Pavčnik, D. W. Lukić), 
(zlasti prispevki M. Pavčnik, D. W. Lukić, P. Jambrek in J. Kranjc), 
Ljubljana 1997;
Testen F.: Tehnike odločanja Ustavnega sodišča v abstraktni presoji, 
Pravna praksa, št. 1/99;
Ustavnost interpretativnih odločb ustavnega sodišča, zbornik referatov
9. Dnevi javnega prava Portorož 2003, Inštitut za javno upravo pri PF,
Ljubljana 2003;
Ustavnosodno pravotvorje, Revus, št. 4/2005;
Ude L.: Ustavna pritožba kot pravno sredstvo, Podjetje in delo, št. 5-
6/95.
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Medicinsko pravo

Obseg ur: 60 (34 ur Katedra za civilno pravo, 26 ur Katedra za kazensko pravo)
Nosilca: prof. dr. Damjan Korošec, izr. prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 

Vsebina

1. Uvod
1. 1. Medicina in pravo
1. 2. Etični vidik razmerja pacient – zdravnik
1. 3. Razvoj medicinskega prava
1. 4. Pojem in predmet medicinskega prava

2.  Pravni viri
2. 1. Domači pravni viri
2. 1. 1. Ustava RS
2. 1. 2. Zakonodaja RS
2. 1. 3. Pravo EU
2. 2.  Mednarodno pravo
2. 2. 1. Dokumenti Sveta Evrope
2. 2. 2. Dokumenti OZN (WHO)
2. 3. Dokumenti Svetovnega zdravniškega združenja (WMA) 

3. Pravice pacientov
3. 1. Pojem, delitev 
3. 2. Pravno varstvo
3. 3. Primerjalnopravni prikaz  

4. Privolitev v zdravljenje
4. 1. Temeljno 
4. 2. Zgodovinski razvoj 
4. 3. Doktrina svobodne privolitve po predhodni seznanitvi 
4. 3. 1. Pojasnilna dolžnost zdravnika
4. 3. 2. Obseg pojasnilne dolžnosti 
4. 3. 3. Terapevtski privilegij 

5. Obligacijskopravni vidik razmerja med pacientom in 
zdravnikom 
5. 1. Temeljno
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5. 2. Zgodovinski razvoj 
5. 3. Pogodba
5. 3. 1. Poslovna odškodninska odgovornost
5. 4. Civilni delikt
5. 5. Razmerje med pogodbenim in deliktnim temeljem
5. 6. Zdravniška napaka 
5. 7. Odgovornost zdravstvene ustanove 

6. Reproduktivna medicina
6. 1. Zdravljenje neplodnosti in postopki oploditve z biomedicinsko 
pomočjo 
6. 2. Abortus 
6. 3. Preprečevanje zanositve 
6. 4. Prenatalna oziroma predimplantacijska diagnostika 
6. 5. Kloniranje 

7. Presaditve organov

8. Bio-medicinske raziskave na ljudeh 
8. 1. Raziskave matičnih celic
8. 2. Terapevtsko kloniranje

9. Kazenskopravne vsebine 
9.1. Volja pacienta in splošni pojem kaznivega dejanja
9.2. Privolitvena sposobnost pacienta v kazenskem pravu
9.3. Nadomestna privolitev v zdravstvu
9.4. Domnevana privolitev pacienta in skrajna sila
9.5. Posebni del biomedicinskega kazenskega prava

Študijska literatura

Obvezna:  
Izbrana poglavja v knjigi: 

Pravo in Medicina (uredili A. Polajnar - Pavčnik, D. Wedam - Lukić), 
Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998:
Polajnar Pavčnik A., Obligacijski vidik razmerja med bolnikom in 
zdravnikom;
Wedam Lukić D., Pravni problemi presaditve delov človeškega telesa 
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zaradi zdravljenja;
Zupančič K., Žnidaršič V., Dva vidika svobode odločanja o rojstvu otrok;
Žnidaršič V., Konvencija Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic 
in človekovega dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine: 
Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino, Pravna praksa, 
Let. 17, 1998, št. 22, str. I do IV (priloga);
Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino in vsi njeni pr-
otokoli: http://conventions.coe.int/; spletna stran Ministrstva za zdravje; 
Žnidaršič, Viktorija. Surogatno materinstvo - pravni (in etični) vidik 
oploditve z biomedicinsko pomočjo. V: Lobnikar, Branko (ur.), Žurej, 
Jurij (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije, Družboslovje 
in humanistika. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000, 
str. 45-55;
Žnidaršič, Viktorija. Pravna ureditev raziskav matičnih celic, Medici-
na in pravo, Maribor, 2008 (v izdajanju);  
Korošec, D.:  Medicinsko kazensko pravo, Ljubljana: Cankarjeva založba 
2004.
Korošec D., Kazenska represija v biomedicini [po KZ-1]. 2. konfer-
enca kazenskega prava in kriminologije, Bled 2009 – Zbornik srečanja. 
Ljubljana: GV Založba, 2009 (str. 121-129).

Priporočena:

De Cruz P., Comparative Healthcare Law, Cavendish Publishing, 2000;
Balažic J., U. Brulc, B. Ivanc, D. Korošec (ur.), K. Kralj, B. Novak, 
N. Pirc musar, A. Robida. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) s 
komentarjem. Ljubljana: GV Založba 2009. 
Bedoya Bergua, Francisco, Žnidaršič, Viktorija, García San José, 
Daniel I. (ur.). Régimen jurídico de la investicagión biomédica en Andalucía en 
el marco de la legislación nacional e internacional =. [Sevilla]: Laborum, 2009. 
249 str. ISBN 978-84-92602-07-0, Žnidaršič V.: Biomedical research in 
Andalusia: a critical approach from Slovenia, pages: 159 – 207;
Miola, Jose, Medical Ethics and Medical Law, Hart Publishing, Ox-
ford, 2007, pages: 19 – 54;
Žnidaršič, Viktorija. The issue of consent in bio-medically assisted 
reproduction procedures : (the case of “Evans v. the United Kingdom”). 
Zb. Prav. fak. Zagrebu, 2008, god. 58, br. 5, str. 1141-1158;
Žnidaršič, Viktorija. Patient rights in the EU, Slovenia, (European eth-
ical-legal papers, no. 16). Leuven: [Katholieke Universiteit, Centre for 
Medical Ethics and Law], 2008. 64 str.;
Ceković Vuletić S., Medicinsko pravo, Beograd: Institut društvenih 
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nauka, 1998;
Deutsch E., Medizinrecht, Springer Verlag, 1999;
Högermeyer H., Ärztliche Kunstfehler, Aachen: Shaker, 1995.
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Izbrana poglavja iz kanonskega prava

Obseg ur: 60
Nosilec: prof. dr. Borut Košir

Vsebina

I. Uvod v cerkveno pravo - viri in zgodovina kanonskega prava
1. Katoliška Cerkev in pravo
2. Najstarejše oblike pravne ureditve cerkvene skupnosti
3. Viri kanonskega prava
4. Kanonsko pravo zahodne in vzhodnih Cerkva

II. Ustavno pravo katoliške Cerkve
1. Hierarhija v vodstvu vesoljne Cerkve
2. Delne Cerkve in njihovi zbori
3. Notranja ureditev delnih Cerkva

III. Imovinsko pravo Cerkve
1. Pridobivanje premoženja v Cerkvi
2. Uprava cerkvenega premoženja
3. Pogodbe, zlasti odtujitve
4. Volila v pobožne namene na splošno in pobožne ustanove

IV. Zakonsko pravo Cerkve
1. Teološko pravne osnove zakona

Neobvezni predmeti
4
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2. Razdiralni zadržki na splošno
3. Razdiralni zadržki posamič
4. Zakonska privolitev
5. Oblika sklenitve zakona
6. Uveljavitev zakona

Literatura

Obvezna:
Borut Košir, Zakonsko pravo Cerkve; uporaba komentarjev CIC v 
tujih jezikih; pravilna aplikacija Zakonika cerkvenega prava iz leta 1983 
v primerjavi z Zakonikom iz leta 1917;
Borut Košir, Ustavno pravo Cerkve;
Borut Košir, Kazensko pravo Cerkve - cerkvene kazni;
Borut Košir, Stvarno pravo Cerkve; uporaba komentarjev CIC v tujih 
jezikih;
P. B. Di Ruffia, Introduzione al diritto costituzionale comparato;
Rodiere, Introduction au droit compare, David, le grands systemes de 
droit contemmporains;
J. Beyer, idr., Il nuovo Codice di Diritto canonico;
F. J. Urrutia, De Ecclesiae munere docendi (Codicis liber III: can. 747-
833); Synopsis lectionum et commentarium;
L. Colombo, Alcune questioni sulle finalita del patrimonio ecclesias-
tico, in: Il nuovo Codice di diritto canonico, a cura di S. Ferrari, Bolo-
gna 1983. A. Mostaza, El nuevo Derecho Patrimonial de la Iglesia, in: 
Estudios Eclesiasticos, 225 (58, 1983).

Ostala tuja literatura po seznamu.

Učni načrt
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Retorika in kultura pravnega izražanja

Obseg ur: 60
Nosilka: Bogdana Herman, prof.

Vsebina

I. Retorika
Komuniciranje (10 ur: predavanja in vaje)
- vrste: besedno (pisno, ustno), nebesedno komuniciranje
- elementi: pošiljatelj sporočila, sporočilo, komunikacijski kanal,
prejemnik 
- etika pri doseganju ciljev komuniciranja
- kakovost komuniciranja
- branje: pozorno, hitro, tiho, glasno
- poslušanje, zapisovanje (ključne besede, miselni vzorci)
Retorika (25 ur: predavanja in vaje)
- pojem
- elementi: vsebina, jezik, dih in govor, mimika, gestika, drža, proksemi-
ka, oprava
- zvrsti in strukture govora - monologa
- pripravljeni (vrste priprav) in nepripravljeni (improvizirani) govor
- usmerjanje in razvijanje lastnih miselnih procesov
- pomnjenje
- pridobivanje in vzdrževanje pozornosti poslušalcev
- javni nastop: živi nastop, nastop v medijih
- debata, dialog, utemeljevanje (postopki argumentacije)
- zgodovina evropske in ameriške retorike

II. Slovenski knjižni jezik in kultura pravnega izražanja (15 ur: predavanja in vaje)
- Socialna in funkcijska zvrstnost slovenskega jezika
- Uradovalni jezik: posebnosti, odličnost stila
- Frazeologija, semantika in stilistika pravnega izražanja
- Pravopis slovenskega knjižnega jezika
- Logično branje in stilistično korigiranje pravnih besedil
- Uporaba slovarjev slovenskega jezika
- Slovnica slovenskega knjižnega jezika
- Najpogostejše slovnične napake in samopomoč

Neobvezni 
predmeti 
za vse letnike




