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Predmet Osnove Evropskega ustavnega prava je diferencialni predmet, ki se izvaja na Fakulteti za 

državne in evropske študije Nove univerze. Namenjen je tistim, ki bi se radi vpisali na fakultetna 

podiplomska študijska programa Mednarodne in diplomatske študije ter Javna uprava, pa so končali 

študijski program prve stopnje, v okviru katerega niso imeli podobnih ali primerljivih vsebin. Predmet 

je zasnovan tako, da omogoča pridobiti manjkajoče znanje s področja evropskega ustavnega prava, 

potrebno za vpis na omenjena magistrska študijska programa.  

Vsebina predmeta pokriva v grobem naslednje tri vsebine: (1) ustavnopravno ureditev, (2) ureditev in 

delovanje Evropske unije (EU) ter (3) ureditev in delovanje Sveta Evrope. V sklopu ustavnopravne 

ureditve je zajeto poznavanje in razumevanje ustavnih določb, ki se nanašajo na pristop Slovenije k EU 

ter delovanje Slovenije v pogojih članstva v EU ter članstva v Svetu Evrope (in učinke, ki jih ima 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP)). Sklop ureditve in delovanja EU 

vključuje poznavanje nastanka in razvoja EU, vrednot EU, koncepta državljanstva EU, institucionalne 

ureditve EU in njenega pravnega reda (primarno pravo s temeljnimi načeli EU, sekundarno pravo), 

načina sprejemanja odločitev v EU ter temeljnih pravic in temeljnih svoboščin v EU. V zadnjem sklopu, 

ki je posvečen delovanju Sveta Evrope, je zajeto poznavanje zgodovine in razvoja Sveta Evrope, 

njegovih organov, načina njegovega delovanja s poudarkom na EKČP in delovanju Evropskega sodišča 

za človekove pravice. 

Koristni viri, od koder velja črpati navedeno vsebino, so zlasti: Ustava Republike Slovenije (izbrane 

določbe); Pogodba o EU in Pogodba o delovanju EU (izbrane določbe); Listina EU o temeljnih pravicah 

(izbrane določbe); Statut Sveta Evrope; EKČP (izbrane določbe).  

Z uspešno opravljenim izpitom iz tega predmeta pridobite potrebno znanje in razumevanje osnov 

evropskega ustavnega prava, kar vam omogoča spremljanje vsebin magistrskih študijskih programov 

Javne uprave ter Mednarodne in diplomatske študije.  

 

 


