
 

 

  

Evropska poslovna šola – SKUPNI PROGRAM 
 

12. 11. 2018 Predavatelj Ura 

Uvod v evropsko integracijo 
• Zgodovina evropske ideje, 
• razvoj Evropske unije, 
• evropska identiteta. 

prof. dr. Uroš Pinterič  
 

16.00-20.00 

19. 11. 2018   

Evropski institucionalni okvir 
• Razvoj institucij EU, 
• kompetence institucij EU, 

• odločevalski principi EU. 

prof. dr. Uroš Pinterič  
 

16.00-20.00 

26. 11. 2018   

Oblikovanje evropskih politik 
• Zakonodajni postopek EU, 
• legislativno razmerje med Evropsko komisijo 

in Evropskim parlamentom, 
• vloga držav članic pri oblikovanju evropskih 

politik. 

prof. dr. Uroš Pinterič  
 

16.00-20.00 

3. 12. 2018   

Ključne evropske politike in njihove 
posledice v globalnem kontekstu 
• Kmetijska politika,  
• varnostna in zunanja politika, 
• ekonomske politike. 

prof. dr. Uroš Pinterič  
 

16.00-20.00 

   

Datum izpita/preverjanja znanja bo 
določen naknadno.  

prof. dr. Uroš Pinterič  16.00-18.00 

6. 12. 2018 Predavatelj Ura 

Evropsko poslovno okolje  
• Evropska poslovna kultura, 
• pravni okvir Evropskega poslovnega okolja, 
• razmerje med EU in državami članicami. 

prof. dr. Luca Brusati 16.00-20.00 

7. 12. 2018   

Evropske poslovno razvojne usmeritve 
• EU kot ekonomski spodbujevalec, 
• EU kot omejitveni faktor poslovanja, 
• EU kot ekonomski regulator. 

prof. dr. Luca Brusati  16.00-20.00 



 

 

12. 12. 2018 Predavatelj Ura 

Temelji evropskega pravnega reda   
• Razvoj evropskega pravnega reda, 
• Acquis Communautaire, 
• temeljni pravni principi EU. 

assoc. prof dr. Diana-
Camelia Iancu 

16.00-20.00 

13. 12. 2018   

Pravne osnove delovanja Evropske unije 
• Evropski pravosodni sistem, 
• pomen evropske sodne prakse, 
• vprašanje suverenosti nacionalnih držav v 

pravnem smislu. 

assoc. prof dr. Diana-
Camelia Iancu 

16.00-20.00 

14. 12. 2018   

Skupni evropski upravni prostor  
• Nastanek skupnega upravnega prostora, 
• pomen razvoja skupnega upravnega 

prostora za različne subjekte, 
• posledice skupnega upravnega prostora za 

nacionalne države. 

assoc. prof dr. Diana-
Camelia Iancu 

16.00-20.00 

17. 12. 2018   

Participacija državljanov v evropskem 
okolju   
• Temelji državljanske participacije, 
• orodja državljanske participacije v 

evropskem okolju, 
• praktičen vpliv participacije državljanov v 

okviru EU. 

assoc. prof dr. Diana-
Camelia Iancu 

16.00-20.00 

   

Datum izpita/preverjanja znanja bo 
določen naknadno. 

assoc. prof dr. Diana-
Camelia Iancu 

16.00-18.00 

10. 1. 2019   

Evropski poslovni model 
• Liberalizem, 
• socializem, 
• post socializem/post-liberalizem in trendi. 

prof. dr. Luca Brusati  16.00-20.00 

11. 1. 2019   

Evropsko poslovno okolje in lobiranje 
• Ureditev lobiranja na evropskem nivoju,  
• lobiranje in korupcija, 
• pomen moči v evropskih poslovnih procesih. 

prof. dr. Luca Brusati  16.00-20.00 

   

Datum izpita/preverjanja znanja bo 
določen naknadno. 

prof. dr. Luca Brusati 16.00-18.00 


