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PROGRAM PRAVNEGA DELA
PREIZKUSA STROKOVNOSTI ZA KANDIDATE ZA SODNE IZVEDENCE IN SODNE
CENILCE TER SEZNAM PRIPOROČENIH PRAVNIH VIROV IN LITERATURE

A. SPLOŠNI PRAVNI DEL PREIZKUSA1

Pri poznavanja pravnih vsebin je potrebno opredeliti in poznati:

A.1 TEMELJNI INSTITUTI USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
1.
2.
3.
4.

Temelji ustavne ureditve
Splošne določbe Ustave
Človekove pravice in temeljne svoboščine
Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
4.1. Ustavno sodišče
4.2. Varuh človekovih pravic
5. Državna ureditev
5.1. Državni zbor
5.2. Državni svet
6. Izvršilna veja oblasti
6.1. Vlada
6.2. Uprava
7. Sodstvo kot tretja veja oblasti
8. Državno tožilstvo
8.1. Ustavna opredelitev državnega tožilca
9. Notariat
9.1. Ustavna opredelitev notariata
10. Odvetništvo
10.1 Ustavna opredelitev odvetništva
11. Predsednik Republike
12. Računsko sodišče
13. Lokalna samouprava
14. Postopek spremembe Ustave
Priporočeni pravni viri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1

Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I in spremembe)
Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIU, Uradni list RS, št.
33/91-I in spremembe)
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(TUL, Uradni list RS, št. 1/91-I)
Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL, Uradni list RS, št. 1/91-I in
spremembe)
Zakon o državnem svetu (ZDSve, Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in
spremembe)
Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS, Uradni list RS, št. 24/05-UPB1 in
spremembe)

Slovenski pravni viri posodobljeni januarja 2019.
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▪

▪
▪
▪

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjena in
dopolnjena s protokolom št. 11 ter z dodatnim protokolom in s protokoli št. 4, 6,
7, protokoli št. 13, 14 in 14bis (EKČP, Uradni list RS št. 33/94 – Mednarodne
pogodbe, št. 7/94, Uradni list RS, št. 102/03 – Mednarodne pogodbe, št. 22/03,
Uradni list RS, št. 49/05 – Mednarodne pogodbe, št. 7/05 in Uradni list RS, št.
48/09 – Mednarodne pogodbe, št. 12/09) - samo 6. člen
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS, Uradni list RS, št. 64/07-UPB1 in
spremembe) - pobuda za oceno ustavnosti in pravni interes, zahteva za oceno
ustavnosti, ustavna pritožba
Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP, Uradni list RS, št. 69/17 – UPB2) nadzorne pristojnosti
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI, Uradni list RS, št. 26/07-UPB2
in spremembe)

Priporočena literatura:
▪
▪
▪
▪
▪

dr. Igor Kaučič in dr. Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije, 5., dopolnjena
izdaja, GV, Lj, 2008
Janez Breznik: Položaj in organizacija sodstva, organov pravosodja,
odvetništva in notariata: (študijsko gradivo), Ministrstvo za notranje zadeve, Lj,
2003
dr. Franc Grad, Janez Pogorelec: Državna ureditev (dopolnjeno študijsko
gradivo), 1. izdaja, 4. natis, Ministrstvo za notranje zadeve, Upravna akademija,
Lj, 2004
dr. Samo Divjak: Temelji ustavne ureditev, Ljubljana, april 2013
Donna Gomien: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah

A.2 ORGANIZACIJA IN DELOVANJE PRAVOSODJA IN SODSTVA
1. Sistem in funkcije pravosodnih organov
1.1. Pojem pravosodja oziroma pravosodnega sistema
1.2. Položaj sodstva v pravosodnem sistemu
1.3. Položaj drugih pravosodnih organov in služb v sistemu pravosodja
1.4. Opredelitev funkcije posameznega pravosodnega organa
1.4.1. Splošna opredelitev funkcij pravosodnih organov in služb
1.4.2. Sodstvo
1.4.2.1.
Ustavna opredelitev sodstva in ustavni položaj sodnika ter
organizacija sodišč
1.4.2.2.
Samostojnost in neodvisnost sodnikov
1.4.2.3.
Pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča
1.4.2.4.
Pravica do zakonitega (naravnega) sodnika
1.4.2.5.
Postopek izvolitve sodnika
1.4.2.6.
Ustavna vloga sodnega sveta
1.4.2.7.
Nezdružljivost sodniške funkcije z drugimi funkcijami oziroma
opravljanjem dejavnosti
1.4.2.8.
Pristojnosti Sodnega sveta
1.4.2.9.
Opredelitev funkcije sodnika in funkcije predsednika sodišča
1.4.2.10. Sodni red (splošni del, poslovanje sodišč, sodne počitnice ter
načini kontaktov strank s sodniki)
1.4.3. Prekrškovni organi
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1.4.4. Državno odvetništvo
2. Ureditev in pristojnosti sodišč
2.1. Splošno o organizaciji in pristojnosti sodišč
2.2. Stvarna pristojnost sodišč splošne pristojnosti
2.3. Ureditev in stvarna pristojnost delovnih in socialnih sodišč
2.4. Ureditev in stvarna pristojnost upravnega sodstva
2.5. Krajevna pristojnost sodišč
2.6. Sestava sodišč pri sojenju
3. Splošno o organizaciji organov za postopek o prekrških
4. Splošno o organizaciji in pristojnosti državnih tožilstev
5. Splošno o organizaciji in pristojnosti državnega odvetništva
6. Odvetništvo kot del pravosodja
6.1. Opredelitev odvetniškega poklica
6.2. Pravice in dolžnosti odvetnikov
6.3. Odvetnik, odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik
6.4. Temeljno o položaju in vlogi odvetniške zbornice
7. Notariat
7.1. Položaj in funkcija notariata
7.2. Pristojnost notarjev
7.3. Notar, notarski kandidat, nadomeščanje notarjev
8. Položaj in vloga sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
8.1. Položaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ter organizacija sodstva
8.2. Vloga sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v sodnih in drugih postopkih
8.3. Pravice in dolžnosti sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
8.4. Kazenska odgovornost sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
8.5. Odškodninska odgovornost sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
8.6. Izločitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Priporočeni pravni viri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ustava RS – členi 125 do 135, sodstvo, državno tožilstvo, odvetništvo in
notariat
Zakon o sodiščih (ZS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4 in spremembe)
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1, Uradni list RS, št. 58/11 in spremembe)
Zakon o odvetništvu (ZOdv, Uradni list RS, št. 18/193 in spremembe)
Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv, Uradni list RS, št. 23/17 in
spremembe)
Zakon o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 2/07 – UPB3 in spremembe)
Zakon o kazenskem postopku (ZKP, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB8 in
spremembe) - samo členi od 24 do 38, pristojnost
Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3 in
spremembe) - samo členi od 17 do 69, pristojnost in sestava sodišča
Sodni red (Uradni list RS, št. 17/95 in spremembe) – splošni del in določbe, ki
urejajo položaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Državnotožilski red (Uradni list RS, št. 87/16) – splošni del in določbe, ki urejajo
položaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
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▪

Pravilnik o poslovanju državnega odvetništva (Uradni list RS, št. 64/17) –
splošni del in določbe, ki urejajo položaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev

A.3
OSNOVE SODNIH POSTOPKOV, KI SE NAJPOGOSTEJE POJAVLJAJO
PRI DELU SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV IN TEMELJNI PRAVNI
POJMI TER NALOGE SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV

V tem delu je potrebno opredeliti osnovne pojme, ki so navedeni v programu, in
jih znati uporabiti v praktičnih primerih dela sodnega izvedenca ali sodnega
cenilca.

1. CIVILNO, GOSPODARSKO IN DELOVNO-SOCIALNO PRAVO
1.1. Temeljni pojmi civilnega prava
1.1.1. Civilno (zasebno) pravo
1.1.2. Sodno varstvo pravic
1.1.3. Materialno pravo
1.1.4. Procesno ali postopkovno pravo
1.1.5. Fizična oseba
1.1.6. Pravna oseba
1.1.7. Nepremičnina
1.1.8. Premičnina
1.2. Civilnopravna področja
1.2.1.

Civilno materialno pravo

1.2.2. Stvarno pravo
1.2.2.1.
Zemljiška knjiga
1.2.2.2.
Lastninska pravica
1.2.2.3.
Posest
1.2.2.4.
Zastavna pravica
1.2.2.5.
Hipoteka
1.2.3. Obligacijsko pravo
1.2.3.1.
Pogodbene obveznosti (kontrakti)
1.2.3.2.
Soglasje volj
1.2.3.3.
Odškodnina
1.2.3.4.
Škoda (premoženjska, nepremoženjska)
1.2.3.5.
Opustitev dolžnega ravnanja
1.2.3.6.
Obresti (zamudne, oderuške, obrestna mera)
1.2.4. Dedno pravo
1.2.4.1.
Zapuščina
1.2.4.2.
Zapustnik
1.2.4.3.
Dediči
1.2.4.4.
Dediščina
1.2.4.5.
Volilo
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1.2.4.6.
1.2.4.7.
1.2.4.8.
1.2.4.9.

Zakonito dedovanje
Oporoka
Nujni delež
Nujni dediči

1.2.5. Družinsko pravo
1.2.5.1.
Nastanek in prenehanje zakonske zveze
1.2.5.2.
Izvenzakonska skupnost
1.2.5.3.
Skupno premoženje
1.2.5.4.
Posebno premoženje
1.3. Delovno pravo in pravo socialne varnosti
1.3.1. Delovna in socialna sodišča
1.3.2. Kolektivne pogodbe
1.4. Gospodarsko pravo
1.4.1. Gospodarske družbe, vrste
1.4.2. Družbeniki, deleži, vložek
1.4.3. Stečaj, stečajni dolžnik, stečajni upnik, stečajni upravitelj, stečajna
masa, likvidacija, prisilna poravnava
1.5. Civilno procesno pravo
1.5.1. Pravdni postopek
1.5.2. Stranke pravdnega postopka
1.5.3. Osebe, ki še poleg strank sodelujejo v civilnih postopkih
1.5.4. Stroški postopka
1.5.5. Tožba
1.5.6. Vročitev
1.5.7. Odgovor na tožbo
1.5.8. Nasprotna tožba
1.5.9. Pripravljalna vloga
1.5.10. Narok
1.5.11. Dokazi in izvajanje dokazov
1.5.12. Določbe ZPP o izvedencih (od 243. čl. do 257. čl. ZPP)
1.5.13. Zapisnik o poteku naroka
1.5.14. Sodba,Izrek sodbe, obrazložitev
1.5.15. Pravni pouk o pravici do pritožbe
1.5.16. Sodna poravnava
1.5.17. Pravnomočnost
1.5.18. Izvršljivost sodbe
1.5.19. Nepravdni postopek, o čem se odloča, stranke postopka
1.5.20. Izvršilni postopek, o čem se odloča, stranke postopka
1.5.21. Izvršitelji
1.5.22. Alternativno reševanje sporov, mediacija, arbitraža
1.6. Vloga in naloge sodnih izvedencev in cenilcev v civilnih postopkih
1.6.1. Pojem sodnega izvedenca in cenilca
1.6.2. Izvedeniško mnenje, kaj mora (odgovore na dejanska vprašanja!) in kaj
ne sme (pravnih kvalifikacij in odgovorov na pravna vprašanja!) vsebovati
1.6.3. Zaslišanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
1.6.4. Predujem za stroške izvedeniškega mnenja
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1.6.5. Nepristranskost in neopredeljenost do zadev, integriteta sodnih
izvedencev in sodnih cenilcev
1.6.6. Komunikacija sodišča s sodnim izvedencem in sodnim cenilcem
1.6.7. Zvočno snemanje obravnav
1.6.8. Plačila sodnim izvedencem in sodnim cenilcem
Priporočeni pravni viri:
▪ Ustava Republike Slovenije
▪ Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1 in spremembe)
▪ Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in spremembe)
▪ Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – UPB-3 in spremembe)
▪ Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih iz leta 1976 (Uradni list RS, št.
69/2004 – UPB1 in spremembe)
▪ Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17) – začetek uporabe 15. 4. 2019.
▪ Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in spremembe)
▪ Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 in
spremembe)
▪ Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in
spremembe)
▪ Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in spremembe)
▪ Zakon o zemljiški knjigi (uradni list RS, št. 58/03 in spremembe)
▪ Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju
pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1; Uradni list RS, št. 34/17)
▪ Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in spremembe)
▪ Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4 in spremembe)
▪ Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8 in spremembe) –
osnove terminologije
▪ Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in spremembe)
▪ Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 22/18)
Priporočena literatura:
▪ Miha Juhart in sod., Uvod v civilno pravo, Uradni list, Ljubljana 2011
▪ Boris Jerman in Tjaša Vidic, Temelji civilnega in gospodarskega prava – teorija
in praksa, Uradni list, Ljubljana 2012
▪ Krešo Puharič, Gospodarsko pravo z osnovami prava, Uradni list, Ljubljana
2002 (in druge izdaje)
▪ Tone Frantar, Stvarno pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993
▪ Karel Zupančič, Dedno pravo, Uradni list, Ljubljana 2009 (in veliko starejših
izdaj)
▪ Karel Zupančič, Družinsko pravo, Uradni list, Ljubljana 1999 (in druge izdaje)
▪ Lojze Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list, Ljubljana 2002 (in druge izdaje)
▪ Stojan Cigoj, Teorija obligacij, Uradni list, Ljubljana 2000 (in druge izdaje)
▪ Stojan Cigoj, Institucije obligacij, Uradni list, Ljubljana 1991 (in druge izdaje)
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Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili Matjaža Tratnika, Uradni list,
Ljubljana 2002
▪ Dedovanje z uvodnimi pojasnili Karla Zupančiča, Uradni list, Ljubljana 2002
▪ Zakon o zemljiški knjigi z uvodnimi pojasnili Nine Plavšak, GV založba,
Ljubljana 2003
Opomba: Zgoraj navedene knjige (pretežno gre za univerzitetne učbenike) obstajajo v
številnih izdajah oz. ponatisih. Za potrebe izvedencev, cenilcev, tolmačev in drugih
nepravnikov, ki potrebujejo le temeljno seznanitev z določenim pravnim področjem
in/ali strokovno terminologijo (in ne toliko podrobnosti trenutno veljavne ureditve), so
povsem zadovoljive tudi starejše izdaje. Pri tem naj se poišče delo ustreznega avtorja
(obstajajo tudi dela drugih avtorjev z enakimi ali podobnimi naslovi, ki pa morda niso
enako kakovostna).
▪

Priporočeni spletni viri:
▪ Pravnoinformacijski sistem RS (register predpisov, uradni listi, povezave;
brezplačno)
http://www.pisrs.si/
▪ Sodna praksa slovenskih sodišč (brezplačno)
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/
▪ Ustavno sodišče RS (angleška spletna stran s prevodi nekaterih odločb,
brezplačno)
http://www.us-rs.si/en/
▪ IUS-info (čistopisi veljavnih predpisov, sodne prakse, strokovnih člankov itd.;
plačljivo)
www.iusinfo.si

2. KAZENSKO PRAVO
2.1. Naloge sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v kazenskem postopku
2.2. Osnovni pojmi kazenskega materialnega prava
2.2.1. Kazensko materialno pravo
2.2.2. Kaznivo dejanje, opredelitev kdaj gre zanj
2.2.3. Krivda, naklep, malomarnost, prištevnost
2.2.4. Kazenske sankcije
2.2.4.1. Kazni, vrste
2.2.4.2. Opozorilne kazenske sankcije
2.2.4.3. Varnostni ukrepi
2.2.4.4. Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike
2.2.5. Odvzem premoženjske koristi
2.2.6. Zastaranje kazenskega pregona in izvršitev kazni
2.3. Osnovni pojmi kazenskega procesnega prava
2.3.1. Ovadba, zaslišanje osumljenca, pridržanje
2.3.2. Zaslišanje obdolženca, pripor, preiskava
2.3.5. Glavna obravnava
2.3.6. Dokazovanje
2.3.7. Izvedba dokaza s sodnim izvedencem, izvedeniško mnenje, zaslišanje
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izvedenca
2.3.8. Sodba, obsodilna, oprostilna, zavrnilna
2.3.9. Redna pravna sredstva
2.3.10. Izredna pravna sredstva
2.3.11. Posebne vrste kazenskih postopkov
2.3.12. Drugi posebni postopki
2.4. Prekrški
2.4.1 Kaj je prekršek
2.4.2 Kdo vse odloča v postopku o prekršku
2.4.3 Kazni izrečene v postopku o prekršku, uklonilni zapor
2.5. Vloga in naloge sodnih izvedencev in cenilcev v kazenskih postopkih
2.5.1 Pojem sodnega izvedenca in cenilca
2.5.2 Izvedeniško mnenje, kaj mora (odgovore na dejanska vpršanja!) in kaj
ne sme vsebovati (pravnih kvalifikacij in odgovorov na pravna
vprašanja!)
2.5.3 Zaslišanje sodnega izvedenca in cenilca
2.5.4 Predujem za stroške izvedeniškega mnenja oziroma cenitve
2.5.5 Nepristranskost in neopredeljenost do zadev, integriteta sodnih
izvedencev in cenilcev
2.5.6 Komunikacija sodišča s sodnimi izvedenci in cenilci
Priporočeni pravni viri:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2 in spremembe)
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD, Uradni list
RS, št. 98/04 – UPB1 in spremembe)
Ustava RS (Uradni list RS št. 33/91 – I in spremembe)
Zakon o kazenskem postopku (ZKP, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB8 in
spremembe)
Zakono izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1, Uradni list RS, št. 110/06–UPB1
in spremembe)
Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11- UPB8 in spremembe)

Priporočena literatura:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dr. Ljubo Bavcon in drugi: Kazensko pravo, splošni del, Uradni list RS, 5. izdaja,
Ljubljana, 2009
dr. Ivan Bele, dr. Mitja Deisinger, dr. Vid Jakulin: Kazenski zakonik: KZ-1 in KZUPB1 z uvodnimi pojasnili, GV, Ljubljana, 2008
dr. Zlatko Dežman, Anže Erbežnik: Kazensko procesno pravo RS, GV,
Ljubljana, 2003
Petra Čas in drugi: Zakon o prekrških s komentarjem, GV, Ljubljana, 2009
Zvonko Fišer, Natalina Folla, Marco Ukmar: Il Codice penale Sloveno, Cedam
Padova, 1998
Eric Hertog: Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU,
Grotius project 2001/GRP/015, Antwerpen, 2003
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A.4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV
1.
2.
3.
4.

Katere so pristojnosti Ministrstva za pravosodje
Predpisi, ki urejajo položaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Status sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Postopek imenovanja, razširitev imenovanja, preizkus znanja sodnih
izvedencev in sodnih cenilcev
5. Imenik sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
6. Podaljšanje statusa
7. Razrešitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
8. Suspenz sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
9. Začasna prepoved opravljanja dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
10.
Štampiljka in izkaznica
12.
Nagrada in povrnitev stroškov
13.
Posredovanje podatkov
14.
Zaupno gradivo
Priporočeni pravni viri:
▪
▪
▪

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07-UPB4 in spremembe)
Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 22/18)
Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 84/18)

A.5 OSNOVE PRAVA IN INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE
1. Temeljno o pravni naravi Evropske unije po Lizbonski pogodbi in začetek
veljavnosti pogodbe
2. Evropski svet
3. Svet EU
4. Sodišče EU
5. Splošno sodišče
6. Odbor regij
7. Evropski parlament
8. Ekonomsko-socialni odbor
9.
Računsko sodišče
10.
Evropska komisija
11.
Evropska centralna banka
12.
Evropska investicijska banka
13.
Sodišče za uslužbence
14.
Pravna narava pravnih aktov Evropske unije: direktive, uredbe, sklepi
15.
Primarna in sekundarna zakonodaja Evropske unije
16.
Temeljno o prenosu suverenih pravic na Evropsko unijo in razmerju med
pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije:
17.
Sodno varstvo v Evropski uniji: pristojnosti Sodišča Evropske unije,
njegova sestava (specializirana sodišča itd.) in pristojnosti, odločanje o
predhodnih vprašanjih glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov, ki so jih
sprejele institucije (preliminary reference/preliminary ruling)
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Priporočeni pravni viri:
▪
▪
▪
▪
▪

Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I in spremembe)
Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIU, Uradni list RS, št.
33/91-I in spremembe)
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(TUL, Uradni list RS, št. 1/91-I)
Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL, Uradni list RS, št. 1/91-I in
spremembe)
Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 20/08 –
Mednarodne pogodbe, št. 4/08)

Priporočena literatura:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Donna Gomien: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Svet Evrope, Lj,
2009
dr. Matej Accetto, dr. Matej Avbelj, dr. Janja Hojnik, Maja Smrkolj, LL.M., Katarina
Vatovec, LL.M.: Lizbonska pogodba: z uvodnimi pojasnili, 1.natis, GV založba, Lj,
2010
Marko Kirn: Kaj prinaša novega Lizbonska pogodba v primerjavi s Pogodbo o
Ustavi za Evropo, Pravnik, št. 7-8/2008, str. 393-417
dr. Peter Grilc, Tomaž Ilešič: Pravo Evropske unije, Cankarjeva založba (Zbirka
Pravna obzorja, št. 17), 2001, Lj, 2 knjigi
dr. Bedanna Bapuly, dr. Rajko Knez, Andrej Kmecl: Pravo EU pred slovenskimi
sodišči, GV, Lj, 2005 (na splošno, le str. 28-30, 44-52 in 81-87)
dr. Peter Grilc: Nacionalno sodišče ali tribunal v trku s pravom EU – predhodno
odločanje po 234. členu Pogodbe o Evropski skupnosti, IX. Dnevi javnega prava
(2/2003), Inštitut za javno upravo, 2003, Lj, str. 237-246
A. Ferčič in dr.: Uvod v pravo Evropske unije (GV Založba, 2011)
M. Accetto: Pravo Evropske unije (zgibanka razširjenega A4 formata, 6 str., GV
Založba, 2011 (2. izdaja)
P. Craig, G. de Búrca, EU Law: Texts, Cases and Materials (5. izd., Oxford
University Press, 2011)

Informativni spletni naslovi:
▪
▪
▪

http://europa.eu/index_sl.htm (osrednji portal Evropske unije)
http://www.evropa.gov.si/ (portal Vlade RS o Evropski uniji)
http://ec.europa.eu/index_sl.htm (Predstavništvo Evropske komisije v RS)
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