PRILOGA 1

UČNI NAČRT KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI /
EXTRACURRICULAR COURSE SYLLABUS
Ime dejavnosti/ PRIPRAVA POGODB S PODROČJA CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA
Course title:
PRAVA
Vrsta
Ustrezno obkrožite:
dejavnosti/
Course group:
1. Športna dejavnost.
2. Umetnost in kultura.
3. Prostovoljstvo in dobrodelnost.
4. Socialne in družbene aktivnosti.
5. Varovanje zdravja in okolja.
6. Raziskave/znanost/projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih
programov.
7. Druga relevantna področja, na predlog KOD
(kot npr. pedagoško/strokovno delo).
Ime članice / službe
Pravna fakulteta
Študijski program
Study programme
Za uveljavljanje ECTS
kreditnih točk v študijskem
programu Pravo 1. in 2.
stopnje

Stopnja
Level

Letnik
Academic year

Semester
Semester

1. stopnja (univerzitetni
3. in 4. letnik 1.
študijski program) in 2.
stopnje in 1. letnik
stopnja (magistrski
2. stopnje
študijski program)

Vrsta predmeta / Course type

Zimski in
poletni

Obštudijska dejavnost / Extra-curricular
activity

Način izvedbe dejavnosti/oblike dela – izpolnite relevantne glede na področje obštudijskih
aktivnosti
Predavanja
Lectures
10

Seminar
Seminar
10

Vaje
Tutorial
/

Samost. delo
Individ. work
90

ECTS
4

Druge oblike študija (navedite)
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Nosilec predmeta / Lecturer as. dr. Karmen Lutman, as. Filip Dougan
Jeziki /
slovenski
Languages:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Študent mora biti vpisan vsaj v 3. letnik
prvostopenjskega študija Pravo na Pravni
fakulteti, izkazati motiviranost z motivacijskim
pismom, predložiti življenjepis in izpis ocen na
študiju 1. stopnje. Izbira kandidatov se opravi
glede na vsebino motivacijskega pisma,
povprečno oceno in oceno pri posameznih
predmetih. Izbiro študentov opravi nosilec
predmeta.
Vsebina:
Teoretični del: Študenti se udeležijo predavanj
in seminarjev v zimskem in poletnem semestru,
ki jih izvedejo odvetniki, odvetniški kandidati in
drugi strokovnjaki s področja obravnavanih
tem. Na predavanjih in seminarjih se študenti
podrobneje seznanijo s svetovalnim delom
odvetnikov, pripravo osnutkov pogodb
(»contract drafting«) in praktičnimi vidiki
zastopanja strank pred sodišči.

Prerequisits:

Content (Syllabus outline):

Praktični del:
Praktično delo študenti
opravljajo pod nadzorom pedagoškega
mentorja, odvetnikov in zunanjih strokovnjakov
na področju civilnega in gospodarskega prava.
Udeleženci bodo v okviru pravne klinike obiskali
odvetniško družbo in/ali pravno službo
gospodarske družbe ter se seznanili s
praktičnimi vidiki tega pravnega poklica. V
okviru praktičnega dela študenti z uporabo
pridobljenega teoretičnega znanja samostojno
pripravijo osnutek pogodbe v vnaprej
določenem primeru s področja civilnega in
gospodarskega prava, ki ga v okviru klinike tudi
predstavijo.
Temeljni literatura in viri / Readings:
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- Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, 2. izdaja, ZGD-1, upoštevane spremembe do
novele ZGD-1H, Redaktor: Marijan Kocbek;
- Obligacijski zakonik s komentarjem, Redaktorja: Miha Juhart, Nina Plavšak;
- M. Juhart: Odločanje o izvedbi skrbnega pregleda (due diligence) v kapitalskih družbah, Podjetje in
delo, št. 1 (2011), str. 15-37;
- D. Možina: Kršitev pogodbe, GV Založba, Ljubljana 2006;
- C. von Bar et al. : Principles, definitions and model rules of European private law : draft common
frame of reference (DCFR), Sellier, München, 2009.
Veljavna zakonodaja s področja civilnega in gospodarskega prava.
Dodatna literatura glede na tematiko praktičnega dela.
Cilji in kompetence:
- Seznanitev z odvetniškim delom na
področju civilnega in gospodarskega prava v
praksi;
- seznanitev z delovanjem odvetniških družb
in pravnih služb gospodarskih družb;
- razvoj sposobnosti sestavljanja osnutkov
pogodb ter pridobivanje veščin na področju
odvetniškega svetovanja in zastopanja
strank pred sodiščem.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
- Priprava osnutkov pogodb na področju
civilnega in gospodarskega prava;
- pridobitev znanj in kompetenc za
svetovanje strankam ter drugo strokovno
delo v odvetništvu na področju civilnega in
gospodarskega prava,
- boljše razumevanje izbranih pravnih
institutov in praktičnih vidikov pri
zastopanju strank pred sodiščem.

Intended learning outcomes:

Metode dela :

Learning and teaching methods:
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-

-

Udeležba na predavanjih in okroglih mizah,
ki zahtevajo aktivno sodelovanje študentov;
praktično delo pod nadzorom nosilca klinike
in ob sodelovanju z zunanjimi pravnimi
strokovnjaki;
obisk odvetniške družbe ali/in pravne službe
gospodarske družbe.

Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %)
Ni številčne ocene - opravljeno, ni
opravljeno.

Assessment:

Reference nosilca / Lecturer's references:
LUTMAN, Karmen. Odpad obogatitve pri prenehanju vzajemnih pogodb. Podjetje in delo : revija za
gospodarsko, delovno in socialno pravo, 2015, 41, [št.] 8, str. 1537-1563.
LUTMAN, Karmen. Primerjalni vidiki zastaranja terjatev. Pravni letopis, 2015, str. 213-225, 268-269.
VLAHEK, Ana, LUTMAN, Karmen. Ureditev zastaranja odškodninskih terjatev zaradi kršitev konkurenčnega
prava v Direktivi 2014/104/EU in njena implementacija v pravne rede držav članic. Pravnik : revija za
pravno teorijo in prakso, letn. 72, št. 1/2, str. 41-70, 135-136.
LUTMAN, Karmen. Vračanje izpolnitev zaradi prenehanja pogodbe. V: MOŽINA, Damjan (ur.), BOŽIČPENKO, Ana. Razsežnosti zasebnega prava : liber amicorum Ada Polajnar Pavčnik. Ljubljana: Pravna
fakulteta. 2017, str. 169-187, 366-367.
LUTMAN, Karmen. Razmejitev med pogodbeno kaznijo in odškodnino za zamudo. V: 4. dnevi gradbenega
prava,6. in 7. november 2018, Uradni list Republike Slovenije. 2018, str. 63-67.
DOUGAN, Filip. Nova evropska pravila o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju
odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov. V: GALIČ, Aleš (ur.), KRAMBERGER ŠKERL,
Jerca (ur.). Liber amicorum Dragica Wedam Lukić. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta. 2019, str. 233-247,
307-308.
DOUGAN, Filip. Slovenia. V: RUGGERI, Lucia (ur.), KUNDA, Ivana (ur.), WINKLER, Sandra (ur.). Family
property and succession in EU member states : national reports on the collected data. Rijeka: Sveučilište u
Rijeci, Pravni fakultet. cop. 2019, str. 585-609.
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