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Da bi študentom približali ta vidik pravniškega dela, 
smo v letošnjem študijskem letu na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani že drugo leto zapored organizi‑
rali tako imenovano pravno kliniko »Priprava pogodb 
s področja civilnega in gospodarskega prava«,2 ki jo 
je idejno zasnovala in organizacijsko vodila avtorica 
tega prispevka. 

Pravna klinika je oblika pedagoške de‑
javnosti, ki tudi na stari celini v študij‑
skem izobraževalnem procesu prido‑

biva vse pomembnejše mesto. Namenjena je povezo‑
vanju teoretičnih znanj s praktičnimi veščinami in po‑
teka v sodelovanju s predavatelji iz prakse – odvetniki, 
notarji, sodniki in pravniki iz gospodarskih družb. Pri‑
ložnost udeležbe na kliniki je letos zaradi izjemnega za‑
nimanja za to obštudijsko dejavnost dobilo 70 študen‑
tov višjih letnikov ljubljanske Pravne fakultete. 

V okviru teoretičnega dela klinike so se študentje lah‑
ko pobliže seznanili s strukturo posameznih vrst po‑
godb, tehnikami sestavljanja pogodb, vsebino najpo‑
gostejših pogodbenih določil in metodami razlage po‑
godb. Prispevki gostujočih predavateljev so bili posve‑
čeni pogodbam o združitvi in prevzemu podjetij, grad‑
beni pogodbi, pogodbi o prodaji in nakupu nepremič‑
nin, strojne opreme, energentov in (zavarovanih) ter‑
jatev, licenčni in kreditni pogodbi, sporazumu o neraz‑
kritju informacij ter pogodbenim določilom najpogo‑
stejših oblik zavarovanj obveznosti. 

Zasluge za odlično pripravljene prispevke gredo od-
vetnikom Jakobu Ivančiču, dr. Dušanu Mitroviću, 
Maticu Novaku, mag. Martini Sever in Bojanu Špo-
rarju iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik 
& partnerji; Jeri Majzelj, Špeli Remec in Mihi Štra-
vsu iz odvetniške družbe Odvetniki Šelih & partner‑
ji; Ani Bonča in dr. Martinu Deklevi iz Odvetni‑
ške družbe Kavčič, Bračun in partnerji; Juriju Lam-
piču in Vidu Kobetu iz Odvetniške pisarne Schön‑
herr – podružnica v Sloveniji, višji sodnici Tadeji 
Zimi Jenull z gospodarskega oddelka Višjega sodišča 
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v Ljubljani, notarju Bojanu Podgoršku, Mateju Pe-
trišiču iz Holdinga Slovenske elektrarne in Janu An-
toniju iz družbe Petrol.

Pridobljeno znanje, nasvete in praktične usmeritve so 
imeli udeleženci klinike priložnost že kaj kmalu upo‑
rabiti v fazi priprav na praktični del klinike. Ta je le‑
tos potekal v obliki štirih delavnic pod izvrstnim vod‑
stvom odvetnikov Ane Bonča in dr. Martina Dekle-
ve iz Odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, 
Aljoše Krdžića iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, 
Prelesnik & partnerji, Suzane Bončina Jamšek iz Od‑
vetniške družbe Ilić & partnerji ter Jurija Lampiča in 
Vida Kobeta iz Odvetniške pisarne Schönherr – po‑
družnica v Sloveniji. 

Z reševanjem raznolikih nalog so se udeleženci klinike 
preizkusili v pripravi različnih vrst pogodb v slovenskem 
in angleškem jeziku, urili pa so se tudi v preoblikovanju 
pogodbenih določil, da bi ta čim bolj ustrezala intere‑
som njihovih strank v zastavljenih primerih. Na delav‑
nicah so študentje – zahvaljujoč veliki predanosti vo‑
dij delavnic z vizijo prenosa znanja na nove generacije 
– prejeli precizne povratne informacije glede njihovih 
predhodno pripravljenih pisnih izdelkov, v interaktivni 
razpravi pa so imeli udeleženci klinike priložnost pred‑
staviti svoja razmišljanja in dileme, ki so se jim porajali 
pri samostojnem delu. Na podlagi uspešne udeležbe na 
kliniki bodo imeli izbrani kandidati možnost opravljanja 
študentske prakse v sodelujočih odvetniških družbah. 

Biti normodajalec za konkretno pogodbeno razmerje 
je poseben izziv. Pravna klinika »Priprava pogodb s 
področja civilnega in gospodarskega prava« študen‑
tom ponuja odlično priložnost, da se še v varnem zave‑
tju študijskih klopi lotijo tega izziva in pridobijo prak‑
tične veščine, ki jim bodo pri prihodnjem delu v pra‑
ksi gotovo prišle prav. Študentje so se z aktivno ude‑
ležbo na kliniki, prizadevnostjo pri pripravi pisnih iz‑
delkov in svojimi kreativnimi rešitvami izjemno izka‑
zali, kar kaže, da se nam za pravni napredek novih ge‑
neracij gotovo ni treba bati. 
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Pravna klinika – priprava pogodb s področja 
civilnega in gospodarskega prava

»Pogodba je najimenitnejša in najvplivnejša prikazen v pravnem življenju.«1 Ta Tavčarjeva modrost 
drži še danes. Pogodba vzpostavlja vez med pogodbenima strankama in v skladu z načelom pacta 
sunt servanda je vsaka od njiju dolžna izpolniti tisto, k čemur se je zavezala. Kot odraz načela zasebne 
avtonomije je pretežni del civilnega in gospodarskega zakonskega pogodbenega prava dispozitivne 
narave, zato lahko pogodbeni stranki svoje razmerje uredita tudi drugače, kot predvidevajo zakon-
ske določbe. 
Ukrojiti konkretno pogodbeno razmerje po željah in zahtevah pogodbenih strank je posebna pravna 
veščina, ki zahteva dobro poznavanje teoretičnih osnov in tehnik priprave pogodb ter mehanizmov 
njihovega izvrševanja, pa tudi številne izkušnje z oblikovanjem pogodbenih klavzul. 


