
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 
Predmet: Gospodarsko pravo in lastnina 
Course title: Law in Economics and Property 

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Tehnologije in sistemi – prva 
stopnja Tehnologije in sistemi drugi tretji 

Technologies and systems – 1st 
cycle Technologies and systems second third 

 
Vrsta predmeta / Course type obvezni/obligatory 
  
Univerzitetna koda predmeta / University course code:  
 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

30  30   85  5 
 
Nosilec predmeta / Lecturer:  
 
Jeziki /  
Languages: 
slovenski/ 
slovenian 

Predavanja / 
Lectures: 

slovenski/slovenian 

Vaje / Tutorial: slovenski/slovenian 

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

 
 

 
Prerequisits: 

• vpis v drugi letnik študija, 
• študent mora pred pristopom k izpitu 

pripraviti in predstaviti seminarsko nalogo. 
 

  

 
Vsebina:   Content (Syllabus outline): 
• Pravni okviri poslovanja. 
• Uvod v pravo Evropske unije. Zgodovinski 

elementi prava Unije. Razmerje med 
pravom Unije in pravom držav članic. Pravni 
viri. 

• Ustavni sistem Republike Slovenije. Delitev 
oblasti. Ustavnost in zakonitost. Človekove 
pravice in temeljne svoboščine. 
Gospodarska in socialna razmerja.  

  



• Temeljni pravni pojmi. Pravni red, pojem in 
sestavine pravnega reda. Panoge pravnega 
reda. Pravna norma. 

• Uvod v gospodarsko pravo. Pravni viri 
gospodarskega prava. Razlaga pravnih 
aktov. Pravno razmerje. Pravni subjekti. 
Objekti pravnih razmerij. Stvarne pravice in 
posest. Zastaranje in prekluzija. 

• Osnove obveznostnega (obligacijskega 
prava. Splošno o obveznostnih razmerjih. 
Pogodbene obveznosti. Odškodninske 
obveznosti po različnih temeljih. Utrditev 
obveznosti. Sprememba obveznostnih 
razmerij. Prenehanje obveznosti.  

• Osnove stvarnega prava. 
• Gospodarske pogodbe. Prodajna pogodba. 

Licenčna pogodba. Zakupna pogodba. 
Komisijska pogodba. Pogodba o 
posredovanju. Pogodba o trgovinskem 
zastopanju. Špediterska pogodba. 
Skladiščna pogodba. Gradbena pogodba. 
Zavarovalna pogodba. 

• Varstvo pravic. Redna sodišča. Delovna 
sodišča in socialna sodišča. Arbitražno 
reševanje gospodarskih sporov, 
pomiritveni, posredovalni postopek in 
kombinirani postopek. 

• Uvod v pravo vrednostnih papirjev. Bistvo in 
vrsta vrednostnih papirjev. Menica. Ček. 
Delnica. Obveznica. Skladiščnica. 
Nakladnica. 

• Uvod v pravo intelektualne lastnine. 
• Uvod v delovno pravo. 
• Uvod v pravo gospodarskih družb. Pravo 

gospodarskih družb. Viri prava 
gospodarskih družb. Subjekti prava 
gospodarskih družb. Družba in podjetje. 
Statusno pravne značilnosti gospodarskih 
družb. Upravljanje gospodarskih družb. 
Samostojni podjetnik posameznik. Osebne 
družbe. Kapitalske družbe. Tiha družba. 
Gospodarsko interesno združenje. 
Kapitalske in nekapitalske povezave. Sodni 
register. Prenehanje družb. 

 
 
 



 
Temeljni literatura in viri / Readings: 
Puharič, K. (2004) Gospodarsko pravo: z osnovami prava. Ljubljana: Uradni list RS. 
Tinauer, C. (2002) Osnove obligacijskega prava. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje. 
Grilc, P., Ilešič, T. (2001) Pravo Evropske unije – prva knjiga. Ljubljana: Cankarjeva založba. 
Čampa, M. (2003) Izplačila iz kapitala gospodarskih družb in njihova obdavčitev (posamezna 
poglavja). Maribor: Davčni inštitut Maribor. 
Pretnar, B. (2002) Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju: pravne osnove, 
ekonomska analiza in podjetniški cilji. Ljubljana: GV Založba. 
 
 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Učna enota prispeva predvsem k razvoju 
naslednjih splošnih in specifičnih 
kompetenc: 

• sposobnost evidentiranja problema in 
njegove analize ter predvidevanja 
operativnih rešitev, 

• sposobnost obvladovanja standardnih 
razvojnih metod, postopkov in procesov, 

• sposobnost uporabe pridobljenega 
teoretičnega pravnega znanja v praksi, 

• poznavanje in razumevanje socialnih 
sistemov v poslovnem okolju, 

• zavezanost profesionalni etiki, 
• sposobnost interdisciplinarnega 

povezovanja pravnega znanja z drugimi 
področji, 

• sposobnost reševanja konkretnih delovnih 
problemov s pomočjo prava, 

• sposobnost stalne uporabe informacijske in 
komunikacijske tehnologije na pravnem 
področju, 

• poznavanje in razumevanje institucionalnih 
okvirov dela (zakonodaje), 

• usposobljenost za komuniciranje z 
interesnimi skupinami v maternem in tujem 
jeziku. 

 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent/študentka: 
• pozna in razume temelje Prava Evropske 

unije, 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 



• pozna in razume temelje ustavnega sistema 
Republike Slovenije v okviru prava Evropske 
unije, 

• pozna in razume temeljne pravne pojme, 
• pozna in razume osnove gospodarskega 

prava, 
• pozna in razume osnove obligacijskega 

prava v medsebojni povezavi z ekonomskimi 
temelji, 

• pozna in razume temeljne gospodarske 
pogodbe in njihovo aplikacijo v praksi, 

• pozna pravne možnosti reševanja sporov, 
• pozna in razume temeljni pravni vidik prava 

vrednostnih papirjev, 
• pozna in razume pravne temelje bančnih 

poslov, 
• pozna in razume pravne možnosti 

podjetniškega organiziranja, povezovanja in 
prenehanja, 

• pozna osnove delovnega prava, 
• pozna osnove prava intelektualne lastnine. 
   
 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

• predavanja z aktivno udeležbo študentov 
(razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, 
reševanje problemov), 

• seminarske vaje v vsebinski povezavi s 
prakso (refleksija izkušenj, projektno delo, 
timsko delo, metode kritičnega mišljenja, 
diskusija, sporočanje povratne informacije, 
socialne igre), 

• eksperimentalne vaje, ki temeljijo na 
izkušenjskem, sodelovalnem in 
problemskem učenju (samostojno učenje, 
diskusija, razlaga, opazovanje, timsko delo, 
študija primera, metode kritičnega branja in 
pisanja, igra vlog, sodelovalno učenje, 
portfolio, evalvacija, samoocenjevanje), 

• individualne in skupinske konzultacije 
(diskusija, dodatna razlaga, obravnava 
specifičnih vprašanj), 

• oblikovanje portfolia in samostojen študij 
(motiviranje, usmerjanje, samoopazovanje, 
samouravnavanje, refleksija, 
samoocenjevanje). 

  



 
 
 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt): 
 

• pisni (ustni) izpit, 
• uspešno izdelana in zagovarjana 

seminarska naloga je pogoj za 
opravljanje izpita. 

Ocenjevalna lestvica: ECTS 
  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 


