
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Gospodarsko pravo 
Commercial Law 

 
 
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Upravljanje in poslovanje 2 Upravljanje in poslovanje 1. 2. 
Business and Management 2 Business and Management 1st 2nd 
 
Vrsta predmeta/Course type modularni/module 
 
Univerzitetna koda predmeta/University course code  
 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 
work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. 
delo 
Individ. 
work 

ECTS 

20  15    6 
 
Nosilec predmeta/Lecturer:  
 
Jezik/ 
Languages:  
 

Predavanja/Lectures: 
 

slovenski/Slovenian 
 

Vaje/Tutorial: slovenski/Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

Prerequisits: 

• Pogoj za vključitev v delo je vpis v  
1. letnik študijskega programa.  

• Študent mora pred izpitom pripraviti in 
predstaviti projektno nalogo. 

 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 

• Pojem in viri gospodarskega prava. 
Gospodarsko pravo kot pravni  temelj 
gospodarskega poslovanja (poslovnega  
prometa) in gospodarske politike. 
Internacionalizacija gospodarskega prava 
kot odraz globalizacije. Mednarodni viri 
gospodarskega prava. Mednarodne 
vladne in nevladne organizacije, 
pomembne za oblikovanje pravnih pravil 
v gospodarskem pravu. Heteronomni in 
avtonomni pravni viri. Običaji. Splošne 
in posebne uzance.  

• Gospodarsko pravo in pravni red 
Evropske skupnosti. Sistematika 
primarnega in sekundarnega prava. 
Mesto mednarodnih pogodb v pravnem 
redu Evropske skupnosti. Značilnosti in 
vrste pravnih aktov sekundarnega prava. 
Prost pretok blaga, storitev, oseb in 

 



kapitala kot »negativna« harmonizacija. 
Pravne podlage in ukrepi za »pozitivno 
harmonizacijo«. Vloga Sodišča Evropske 
skupnosti pri razlagi in uporabi prava 
Evropske skupnosti. 

• Statusno gospodarsko pravo - splošni del. 
Podjetje in nosilec podjetja. Firma. 
Sedež. Dejavnost.  Zastopanje.  Osnove 
bilančnega prava.  Prepoved konkurence. 
Varstvo poslovnih skrivnosti. Register.  

• Statusno gospodarsko pravo – posebni 
del. Pravna razvrstitev  in  značilnosti  
gospodarskih subjektov. Samostojni 
podjetniki in druge fizične osebe. 
Gospodarske družbe: osebne in 
kapitalske. Povezane družbe.  
Gospodarsko interesno združenje. 
Zadruga. Družba za vzajemno 
zavarovanje. Gospodarski subjekti, 
ustanovljeni na podlagi prava  Evropske 
skupnosti (evropsko gospodarsko 
interesno združenje, evropska delniška 
družba, evropska zadruga). Statusno 
preoblikovanje gospodarskih subjektov: 
združitve, delitve in sprememba pravno 
organizacijske oblike. Finančno 
poslovanje podjetij. Prenehanje 
gospodarskih subjektov: likvidacija, 
stečaj in drugi postopki. 

• Posebna poglavja iz prava gospodarskih 
poslov. Gospodarske pogodbe in drugi 
gospodarski posli. Zastopanje. Razlaga 
pogodb. Splošni poslovni pogoji. Učinki 
pogodbe. Pogodbena odškodninska 
odgovornost. Denarne obveznosti.  
Prodajna pogodba po Obligacijskem 
zakoniku in Dunajski konvenciji. 
Mednarodne trgovinske klavzule 
(Incoterms). Pogodba o delu. Gradbena 
pogodba. Prevozne pogodbe. 
Zavarovalne pogodbe. Bančni posli. 
Inominatne pogodbe (leasing, 
franchising, factoring). 

• Pravo konkurence. Pojem,  pomen 
oziroma funkcije konkurence. Nelojalna 
konkurenca. Prepovedano omejevanje 
konkurence. Konkurenčno omejevalni 
sporazumi, sklepi podjetniških združenj 
in usklajeno ravnanje. Zloraba 
prevladujočega položaja. Nadzor nad 
koncentracijami podjetij. Prepovedane in 
dovoljene državne pomoči.  

• Pravo intelektualne in posebej 
industrijske lastnine. Avtorske in sorodne 



pravice, varstvo topografije 
polprevodniških vezij in industrijska 
lastnina. Izumi in razlikovalni znaki kot 
predmet pravic industrijske lastnine. 
Patenti. Modeli. Znamke. Geografske 
označbe. Posebno varstvo novih 
rastlinskih sort. Druge posebnosti  na 
področju biotehnoloških iznajdb in 
varstva razlikovalnih znakov za 
kmetijske proizvode in živila.  

 
 
Temeljna literatura in viri/Readings: 
Puharič, K. (2004). Gospodarsko pravo z osnovami prava. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 
Tinauer, C. (2002). Osnove obligacijskega prava. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje Novo mesto. 
 
Dopolnilna 
Ivanjko, Š. (2003). Korporacijsko pravo: pravni položaj gospodarskih subjektov. Ljubljana: Uradni 
list Republike Slovenije. 
Kocbek, M. (ured.) (2002). Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem. Ljubljana: GV založba, 1. 
knjiga. 2. knjiga.   
Juhart, M., N. Plavšak (ured.) (2003). Obligacijski zakonik s komentarjem (I. do IV. knjiga). 2003-
2004. Ljubljana: GV založba, 1078 +633 + 1205 + 1307 str. 
Puharič, K. (2003). Zakon o industrijski lastnini. Ljubljana: GV založba, 1189 str. 
Trstenjak, V., M. Kocbek (2004). Evropsko pravo gospodarskih družb = European company law : 
predpisi ES/EU z uvodnimi pojasnili.  Ljubljana: GV založba, 456 str. 
Tratnik, M., A. Ferčič (2001). Mednarodno gospodarsko pravo. Maribor: Pravna fakulteta. 
Zabel, B. (1999). Tržno pravo: teorija in praksa pravnega urejanja trga. Ljubljana: GV založba,  str. 
522. 
Dodatna literatura, na voljo v knjižni in spletni obliki:  
Uradni list Republike Slovenije, na spletni strani: http://objave.uradni-list.si/index.jsp   
Uradni list EU na spletni strani: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=sl 
 
 
Cilju in kompetence: Objectives and competences: 
 

Učna enota prispeva predvsem k razvoju 
naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc: 
• celovito kritično mišljenje, sposobnost 

analize, sinteze in predvidevanje rešitev 
ter posledic problemov s področij 
ekonomskih, poslovnih, upravnih, 
organizacijskih, naravoslovno-
matematičnih ved in drugih družbenih 
ved (interdisciplinarnost), 

• avtonomnost pri odločanju in 
odgovornost za sprejete odločitve, 

• usposobljenost za sodelovanje, delo v 
skupini, timsko delo, 

• etična refleksija in zavezanost 
profesionalni etiki, 

• razumevanje splošne strukture poslovnih 
in upravnih ved ter povezanost z 

 



menedžmentom, pravom, informatiko, 
kadri, logistiko, komunikologijo in 
drugimi vedami, 

• uporaba informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter sistemov kot vira 
informacij, komunikacijskega sredstva, 
kot orodja pri raziskovalnem delu in kot 
delovnega sredstva, 

• poglobljeno znanje s področja 
gospodarskega prava kot pravne panoge, 
ki pomeni pravni temelj za gospodarsko 
poslovanje (poslovni promet) in 
gospodarsko politiko. 

 
 
Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 
Znanje in razumevanje: 

Študent/študentka: 
• spozna  vire gospodarskega prava in se 

usposobi za spremljanje in razumevanje 
teh pravnih virov, 

• razume vpetost notranjega 
gospodarskega prava v mednarodne 
pogodbe (na primer WTO) in pravo EU 
(prost pretok proizvodov in proizvodnih 
dejavnikov ter harmonizacijski ukrepi), 

• poglobi znanje o tipologiji  
pravnoorganizacijskih oblik za 
opravljanje različnih gospodarskih in 
drugih dejavnosti ter se seznani s pravno 
urejenimi  možnostmi za povezovanje 
gospodarskih subjektov oziroma za 
statusno preoblikovanje in postopki za 
njihovo prenehanje, 

• poglobi in razširi znanje o osnovah 
gospodarskega poslovnega prava ter 
ureditvi nekaterih najpomembnejših 
nominatnih in inominatnih pogodb, 

• pozna temeljna pravila za nastopanje 
gospodarskih subjektov na trgu (pravo 
konkurence), 

• pozna možnosti za pravno varstvo 
različnih ustvarjalnih dosežkov v 
gospodarstvu (pravice na področju 
intelektualne in posebej industrijske 
lastnine).  

 

Knowledge in understanding: 

 
Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 

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

• vaje v  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 (v %) 

 
Assessment: 

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

• 100 % udeležba na 
predavanjih in vajah, 

• uspešno opravljena projektna 
naloga s predstavitvijo in 
zagovorom. 

• Če študent ni 100 % udeležen 
na predavanjih in vajah, mora 
poleg projektne naloge 
opraviti tudi izpit:  
- izpit, 
- priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne 
naloge. 

 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 % 
30 % 

 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
 


