
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Javne službe in pravo EU 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Prvostopenjski UN študij 
program Pravo 

 Četrti Sedmi 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Izbirni strokovni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

30 15   15 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Rajko Pirnat 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 
Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Za vključitev v predmet mora študent 
dokončati prvih šest semestrov študija oziroma 
imeti ustrezna znanja s področja osnov javnega 
prava in prava EU. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Javne službe 
1.1. Zgodovina javnih služb 
1.2. Duguit: utemeljitelj teorije javnih služb 
1.3. Elementi javne službe, pomen pravnega 
okvira 
1.4. Pravne oblike izvajanja javnih služb 
1.5. Področja javnih služb 
2. Javne službe in pravo EU 
2.1. Nova ureditev za elektronske komunikacije 
2.2. Načela in splošna pravila  
2.3. Prepoved izključnih pravic 
2.4. Problemi lastništva in javne kontrole 

  



2.5. Dostop do omrežja and sredstev pod 
nadzorom drugih subjektov 
2.6. Dostop do omrežja in splošno 
konkurenčno pravo 
2.7. Univerzalna storitev 
2.8. Javna služba in dejavnost splošnega 
pomena 
3. Javne službe med konkurenco in socialno 
pravičnostjo 
4. Člen 16 Pogodbe o Evropski Uniji in javne 
službe 
5. Liberalizacija javnih služb v EU 
6. Javna služba na področju pošte 
6.1. Veljavna ureditev 
6.2. Dileme nove ureditve, odprtje poštnega 
trga 
7. Pravna ureditev energetike 
8. Pravna ureditev transporta 
9. Javna služba na področju medijev 
10.Negospodarske javne službe 
11. Javna podjetja 
12.Zavodi 
13. Koncesija 
14. Primeri koncesij na različnih področjih 
15. QUANGO-paradržavne upravne 
organizacije 
15.1. Agencije 
15.2. Modeli agencij: švedski, ameriški, 
britanski 
15.3. Avtonomija agencij 
153.4. Agencije in liberalizacija javnih služb 
15.5. Odprti problemi avtonomije agencij 
16.  Zaključek: javne službe med 
konkurenčnostjo in solidarnostjo:ohranitev 
evropskega modela javnih služb 
 
 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

P.Nihoul, P.Rodford, EU Electronic Communications Law, Oxford 2004. 
P.Cameron, Legal Regulation of Energy, Oxford, 2006. 
Posamezni članki, ki obravnavajo različne vidike javnih služb. 
Veljavna evropska in domača zakonodaja. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 



Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi osnovna 
teoretična in praktična znanja s  področja 
pravne ureditve javnih služb. Javne službe so 
obravnavane kot splet pravil, ki urejajo 
delovanje dejavnost, ki jo zakonodajalec 
opredeli kot javno službo.  Na praktični ravni se 
načrtuje osvojitev veščin pravne argumentacije 
o pravnih institutih javnih služb. Velik 
poudarek bo dan vlogi prava EU pri regulaciji 
javnih služb. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

 Po opravljenih obveznostih bo študent 
sposoben aplikacije naučenega znanja v 
konkretnih primerih.  Študent bo sposoben 
razvijati pravno argumentacijo. Razumevanje 
javnih služb in konkretnih problemov, ki jih 
odpira. 
Znanje bo študent lahko uporabil za 
neposredno  uporabo pri upravnih procesih ter 
pri konkretni analizi dela javne uprave. 
Študenta naučiti pravne argumentacije o 
pravnih problemih javnih služb , kjer pokažejo 
sposobnost aplikacije znanja v dejanskih ali 
hipotetičnih primerih.  
Predmet je podlaga za razumevanje drugih 
predmetov s področja javnega prava, javne 
uprave in upravnega prava. 
 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje znanja) 
Seminar (analiza konkretnih primerov) 
 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 



 Izdelava seminarske naloge (20% 
ocene), končni pisni izpit z možnostjo 
ustnega zagovora. 
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 
1 - 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL 
in pravil Pravne fakultete. 
  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 

 


