
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Pravo Evropske unije 

Course title:  
    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Prvostopenjski UN študij program 
Pravo 

 Drugi Tretji  

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni splošni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  
 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

120     120  8 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Peter Grilc, izr. prof. dr. Ana Vlahek 

 
Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisites: 

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. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 



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: 

  
Objectives and competences: 

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. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

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. 

 
 
 

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: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

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) 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

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.  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 GRILC, Peter, ILEŠIČ, Tomaž. Pravo Evropske unije, (Zbirka Pravna obzorja, 17). Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 2001. 2 zv. ([LXXX], 811 str.), graf. prikazi, tabele. ISBN 961-231-255-9. 
[COBISS.SI-ID 115654144]. 

 GRILC, Peter, ILEŠIČ, Tomaž. Pravo Evropske unije, (Zbirka Pravna obzorja, 17). 1. izd. Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 2004. 2 zv., graf. prikazi. ISBN 961-231-255-9. [COBISS.SI-ID 127965696]. 

 GRILC, Peter. (Razvoj) razmerja med temeljnimi pravicami in svoboščinami ter temeljnimi 
ekonomskimi svoboščinami ter pravili o konkurenci v pravu EU. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 
2011, letn. 71, str. 117-141. [COBISS.SI-ID 11930961]. 

 GRILC, Peter. Notranji trg - (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski uniji. PP, Prav. praksa 
(Ljubl.), 7. apr. 2005, leto 24, št. 13, str. 10-35. [COBISS.SI-ID 15379174]. 

 GRILC, Peter. Večpomenskost acquis communautaire. Zb. znan. razpr. (Prav. fak. 1991), 1999, letn. 
59, str. 89-107. [COBISS.SI-ID 3057233]. 

 GRILC, Peter. Postopek pred Sodiščem ES in predhodna vprašanja. Evro PP, 26. jun. 2003, leto 1, 
[št. ]2, str. [34-40] = pril. str. VI-XII. [COBISS.SI-ID 5773137]. 

 GRILC, Peter. Pravno varstvo pred Sodiščem ES in Sodiščem prve stopnje : (2. del). Evro PP, 9. okt. 
2003, leto 1, [št. ]3, str. [31-38] = pril. str. V-XII. [COBISS.SI-ID 5979217]. 

 GRILC, Peter. Pol stoletja Rimske pogodbe - identiteta in vrednote. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 22. 
mar. 2007, letn. 26, št. 11, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 8433233]. 
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 VLAHEK, Ana. Kakšne kazni lahko doletijo Slovenijo zaradi kršitve skupnostnega prava?. Podjetje in 
delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2007, leto 
33, št. 8, str. 176-1828. [COBISS.SI-ID 8937809].  

 VLAHEK, Ana, URANKAR, Žiga. Odškodninska odgovornost držav članic za kršitve prava Evropske 
unije. V: BUKOVEC, Martina, et al. Odškodninska odgovornost države. 1. natis. Ljubljana: IUS 
Software, GV založba. 2015, str. 263-333, 352-353. [COBISS.SI-ID 14832209].  

 VLAHEK, Ana. Do zdaj le tri sodbe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 22. jul. 2010, leto 29, št. 
29/30, str. 17-18, portret. [COBISS.SI-ID 10808913]  

 VLAHEK, Ana. Dva nova instituta pred slovenskimi sodišči: amicus curiae in preliminary rulings. 
V: Dnevi slovenskih pravnikov 2004 : od 14. do 16. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 
0353-6521, Letn. 30, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2004, str. 1317-1338. [COBISS.SI-
ID 6779985].  

 VLAHEK, Ana. 50 let sodbe v zadevi Van Gend & Loos. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 6. jun. 
2013, leto 32, št. 22, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 13210449]. 

 HOJNIK, Janja, VLAHEK, Ana. Promocija slovenskih živilskih proizvodov in enotni trg EU. Pravna 
praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. mar. 2011, leto 30, št. 10, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 11423313].  

 VLAHEK, Ana, DAMJAN, Matija. European Commission's banking communication : question of 
validity in the Slovenian banking bail-in puzzle : Tadej Kotnik and Others v Državni zbor Republike 
Slovenije : C-526/14. European state aid law quarterly, ISSN 1619-5272. [Printed ed.], 2016, vol. 15, 
iss. 3, str. 458-467, doi: 10.21552/estal/2016/3/14. [COBISS.SI-ID 15262289]. 

 VLAHEK, Ana, PODOBNIK, Klemen. Provisions of the damages directive on limitation periods and 
their implementation in CEE countries. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, ISSN 1689-
9024, 2017, 10, 15, str. 147-175. http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2017_10_15/147.pdf. 
[COBISS.SI-ID 15910737].  

 VLAHEK, Ana. Institucionalne spremembe Unije po novi Lizbonski pogodbi. Pravna praksa : PP, 
ISSN 0352-0730, 10. jan. 2008, letn. 27, št. 1, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 8965969].  

 VLAHEK, Ana. Sklicevanje na določbe direktiv pri transpoziciji direktiv v nacionalni pravni 
red. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2007, letn. 62, št. 
9/10, str. 615-628. [COBISS.SI-ID 8788049].  

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8937809?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14832209?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10808913?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6779985?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13210449?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11423313?lang=sl
https://doi.org/10.21552/estal/2016/3/14
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15262289?lang=sl
http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2017_10_15/147.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15910737?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8965969?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8788049?lang=sl

