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Predavanja / Lectures: slovenski
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Za vključitev mora imeti študent opravljen prvi in
drugi semester študija na pravni fakulteti oziroma
imeti ustrezno pravno in ekonomsko znanje,
pridobljeno na družboslovni fakulteti.

Prerequisites:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
8

1. Zgodovina in razvoj evropskih skupnosti in
Evropske unije – repetitorij in nadgradnja
2. Razvoj in cilji evropskih integracij – repetitorij
in nadgradnja
3. Pravni viri – repetitorij in nadgradnja
4. Razmerje med pravom EU in pravnimi redi
držav članic – repetitorij in nadgradnja
5. Temeljna načela prava EU – repetitorij in
nadgradnja
6. Institucije in druga telesa EU – repetitorij in
nadgradnja
7. Sodno varstvo v EU
7.1. Razmejitev pristojnosti Sodišča EU in
nacionalnih sodišč
7.2. Postopek pred Sodiščem EU
 Sodišče EU (pristojnost, delovanje,
organiziranost, vloga v razvoju EU)
 Postopek predhodnega odločanja
 Tožbe proti državam članicam zaradi
kršitev prava EU
 Ničnostne tožbe in tožbe zaradi
nedelovanja, ugovor nezakonitosti
 Odškodninske tožbe proti EU
 Drugi postopki na Sodišču EU
7.3. Varstvo posameznikov na nacionalnih sodiščih
 Pravo EU v postopkih pred sodišči in
drugimi organi držav članic
 Odškodninska odgovornost držav članic za
kršitve prava EU
7.4. Analiza za Slovenijo relevantnih primerov na
Sodišču EU in na nacionalnih sodiščih
8. Temeljne ekonomske svoboščine
8.1. Faze ekonomske integracije
8.2. Notranji trg EU
8.3. Prost promet blaga (prepoved notranjih carin
in dajatev z enakim učinkom; prepoved količinskih
omejitev in ukrepov z enakim učinkom; prepoved
diskriminatornih davkov; dopustno omejevanje)
8.4. Prosto gibanje delavcev (v kontekstu drugih
ekonomskih svoboščin po PDEU, zgodovinska
geneza; prosto gibanje delavcev: analiza določb
PDEU, o pojmu delavca in osebah ter njihovih
pravicah po PDEU in sekundarni zakonodaji EU;
izjeme)

8.5. Svoboda ustanovitve sedeža in opravljanja
storitev (umestitev v sistem prava EU; razmejitev
svoboščin; opredelitev pojma “storitev”;
prejemanje storitev; prepoved omejevanja
opravljanja storitev in ustanavljanja in izjeme;
svoboda ustanovitve – primeri; evropsko pravo
družb; priznavanje poklicnih kvalifikacij)
8.6. Prost pretok kapitala in plačil (vsebina;
razmejitev od drugih svoboščin; izjeme)
Temeljni literatura in viri / Readings:
 Brkan, Trstenjak: Pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012, ali Foster: EU Law Directions, 6th Edition,
Oxford University Press, Oxford, 2017.
 Na predavanjih, v ŠIS ali na spletnih straneh PF sporočena literatura, sodbe, datoteke, spletne strani in
drugo gradivo.

Cilji in kompetence:
Slušatelj naj pridobi temeljno znanje o teoriji
ekonomskih integracij ter pravilih in judikaturi, ki
urejajo delovanje notranjega trga EU. Predmet ga
opremi z razumevanjem in analitiko razmerja med
supranacionalnim in nacionalnim pravom, sodnega
varstva v postopkih na Sodišču EU in nacionalnih
sodiščih ter s poznavanjem strukture, pomena in
učinkov odločb Sodišča EU. V okviru substančnega
prava študent pridobi pravnoanalitske sposobnosti
in poglobljeno znanje o temah svoboščin pretokov
blaga, storitev, delavcev, kapitala, plačil in svobode
ustanavljanja.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Predmet študenta opremi z razumevanjem in
analitiko razmerja med supranacionalnim in
nacionalnim pravom, sodnega varstva v postopkih
na Sodišču EU in nacionalnih sodiščih. V okviru
substančnega prava študent obvlada pravno
analizo temeljnih ekonomskih svoboščin v EU.
Pravno znanje je neposredno uporabno, ker so
temeljno in analitično obdelani instituti in vsebinski
sklopi, ki so nujen instrumentarij za uporabo v
praksi, omogoča pa tudi nadgradnjo na II. in III.
stopnji študija.
Pridobljeno znanje omogoča presojo posledic
ravnanj gospodarskih subjektov, fizičnih oseb in
drugih udeležencev pravnega prometa v pravnem
sistemu EU.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Pridobljeno znanje zagotavlja osnovo za
razumevanje drugih predmetov s področja
evropskega ter gospodarskega prava. Predmet je
nadgradnja predmetov Evropsko ustavno pravo ter
teoretičnih in splošnih predmetov I. letnika in
predmeta Pravna zgodovina.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
znanj, obravnava posameznih aktualnih problemov
v EU ter natančna analiza relevantne sodne prakse
Sodišča EU in nacionalnih sodišč), priprava in
predstavitev seminarskih nalog oz. primerov iz
sodne prakse, drugo delo (posvetovanja pri pripravi
seminarskih nalog oz. predstavitev primerov)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %)
Pisni izpit, ki se oceni z ocenjevalno lestvico
od 1 do 10: od 6 do 10 (pozitivno) oziroma
od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju
Statuta UL in pravil Pravne fakultete. V
primeru določitve obveznih seminarskih
nalog oz. predstavitev posameznih
primerov iz relevantne sodne prakse se
njihova ocena upošteva pri izpitni oceni.

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):
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 GRILC, Peter, ILEŠIČ, Tomaž. Pravo Evropske unije, (Zbirka Pravna obzorja, 17). 1. izd. Ljubljana:
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