
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Evropsko Delovno pravo 

Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpoponjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 

Modul: Delovno pravo in pravo 
socialne varnosti 

1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

10 5   15 45  3 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Luka Tičar 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

I. Pravo Evropske unije (EU) 
1. O virih prava EU in nekaterih 

vidikih njihovega učinkovanja 
2. O socialni politiki in njenem 

razvoju v EU 
3. Prosto gibanje delavcev 
4. Direktive o posameznih 

vprašanjih s področja delovnih 
razmer 

 
II. Pravo Sveta Evrope (SE) 

1. Pomen in razmerje med 
Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah (EKČP) in 

  



Spremenjeno Evropsko socialno 
listino (MESL) 

2. Temeljno o MESL 
3. Sistem nadzora nad izvajanjem 

MESL 
- Postopki kolektivnih pritožb 

4. Izbrane pravice iz MESL 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

N. Belopavlovič (et.al.), Evropsko delovno pravo-direktive ES/EU z uvodnimi pojasnili, GV Založba, 
2005. 

M. Schlachter (ed); EU Labour Law, A Commentary; Wolters Kluwer, 2015 (izbrana poglavja). 

D. Gomien, D. Harris, L. Zwaak, Law and practice of the European Convention on Human Rights 
and the European Social Charter, Council of Europe Publishing 1996 (ustrezna poglavja). 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi osnovna 
teoretična in praktična znanja področja 
delovnega prava, nastajajočega pod okriljem 
dveh regionalnih mednarodnih organizacij oz. 
integracij, in sicer Sveta Evrope (SE) in 
Evropske Unije (EU).  

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo študent 
sposoben izkazati razumevanje temeljnih 
mednarodno-pravnih in nadnacionalno-
pravnih instrumentov s področja. Študent bo 
sposoben argumentirano interpretirati 
mednarodne pravne vire s področja in 
spremljati ter analizirati sodno prakso 
različnih mednarodnih tribunalov.  
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno 
uporabiti pri avtonomnem urejanju in pri 
sodelovanju pri reševanju delovnih sporov.  
Ustno in pisno izražanje o pravnih 
vprašanjih, sposobnost pravniškega 
sklepanja, sprejemanja pravnih aktov in 
odločanja o pravicah.  
Študenti povezujejo pridobljeno znanje 
predvsem z drugimi predmeti s področja 
mednarodnega in evropskega prava.  
 

 

 
 
 

 
 

   

   



Metode poučevanja in učenja:  Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje temeljnih 
teoretičnih znanj, analiza konkretnih določb 
različnih mednarodnih pravnih aktov). 
Seminar (analiza sodne/pravne prakse, 
obravnava izdelkov samostojnega dela). 
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah). 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

 Končni ustni izpit. 100% 
 
 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Tičar, Luka. Novejše ratificirane konvencije MOD. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2010, 
letn. 10, št. 2/3, str. 207-22. 

Tičar, Luka. Sprememba delodajalca v insolvenčnih postopkih. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 
avg. 2006, letn. 32, št. 5, str. 832-84. 

Tičar, Luka. Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi Direktivi 2008/94/ES. PP, 
ISSN 0352-0730, 25. mar. 2010, leto 29, št. 12, str. 30-32. 

 
 


