UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
GOSPODARSKO PRAVO
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester

Diferencialni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work

ECTS
6

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

prof. dr. Peter Grilc, prof. dr. Miha Juhart

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvod v gospodarsko pravo (Pojem
gospodarskega prava, Dualizem
in
monizem, Posebnosti virov)
2. Gospodarsko statusno pravo
a. Pojem in odmejitev
b. Gospodarske družbe in samostojni
podjetnik
i. Skupne značilnosti družb
(nastanek,
prenehanje,
pravna
subjektiviteta,
firmsko pravo)
ii. Družba
z
neomejeno
odgovornostjo
iii. Tiha družba

Content (Syllabus outline):

iv. Komanditna družba
v. Dvojna družba
vi. Družba
z
omejeno
odgovornostjo
vii. Delniška družba
viii. Samostojni podjetnik
c. Povezovanje družb; prevzemi
d. Statusno preoblikovanje družb
3. Konkurenčno pravo
a. Pojem in odmejitev
b. Omejevanje konkurence
i. Temeljni pojmi
ii. Omejevanje s sporazumi,
sklepi združenj podjetij,
usklajenim ravnanjem
iii. Omejevanje z zlorabo
prevladujočega položaja
c. Koncentracije
d. Izbrani procesni problemi po ZPOmK1A
e. Državne pomoči
f. Pravo nelojalne konkurence (Definicija,
Prepoved,
Generalna
klavzula,
Posamezna dejanja)
4. Pravo vrednostnih papirjev
a. Temeljni pojmi
b. Temeljno o menici in čeku
c. Temeljno o korporacijskih vrednostnih
papirjih
d. Dematerializacija
Temeljni literatura in viri / Readings:








Zabel, Tržno pravo, GV 2003, v obsegu, dogovorjenem z nosilcem predmeta;
Več avtorjev, Zakon o preprečevanju konkurence s komentarjem (Komentar ZPOmK-1), GV
Založba 2009, str. 1-196, v obsegu dogovorjenem z nosilcem;
Več avtorjev, Zakon o varstvu konkurence s komentarjem, GV;
Grilc, Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, GV 1996;
Ivanjko, Kocbek, Korporacijsko pravo, 2. predelana in dopolnjena izdaja, GV 2009 (v
pripravi);
Več avtorjev, Veliki komentar zakona o gospodarskih družbah, GV 2006/07, v obsegu,
dogovorjenem z nosilcem predmeta.

Cilji in kompetence:

Študent osvoji znanja s temeljnega pravnega
področja, ki omogočajo vključitev v program
druge bolonjske stopnje.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:

Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od
1 - 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL
in pravil Pravne fakultete.
Reference nosilca / Lecturer's references:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

