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

Študijska smer
Study field

Prvostopenjski UN študij
program Pravo
Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Tretji

Peti in šesti

Obvezni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
150

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial
30

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work
180

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

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

slovenski

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

Prerequisits:

Za vključitev v predmet mora imeti študent dokončan
prvi do četrti semester študija oziroma ustrezna znanja s
področja splošnega civilnega in korporacijskega prava.

Vsebina:
1. Konkurenčno pravo
1.1. Konkurenčna politika in pravo
1.2. Razmejitev med ureditvijo na nacionalni in
supranacionalni ravni
1.3. Omejevanje konkurence s sporazumi, sklepi,
usklajenim ravnanjem
1.3.1. Uvodno, domet
1.3.2. Sporazumi, sklepi, usklajena ravnanja
1.3.2. Materialnopravna presoja
1.3.3. Vertikalne oblike omejevanja
1.4. Zloraba prevladujočega položaja
1.4.1 Uvod
1.4.2. Definicija relevantnega trga
1.4.3. Dominanca
1.4.4. Zloraba
1.4.5. Pojavne oblike

Content (Syllabus outline):

ECTS
12

1.5. Koncentracije
1.5.1. Temeljni pojmi in uvod
1.5.2. Pristojnost in postopek
1.5.3. Materialna presoja
1.5.4. Obrambna ravnanja
1.6. Državna regulacija in konkurenca
1.6.1. Uvodno
1.6.2. Protikonkurenčno urejanje s strani države
1.6.3. Storitve splošnega pomena
1.6.4. Pozitivna integracija in liberalizacijske direktive
1.7. Državne pomoči
1.8. Nelojalna konkurenca
1.8.1. Umestitev v sistem, definicija
1.8.2. Prepoved
1.8.3. Generalna klavzula
1.8.4. Geneza in analiza
1.8.5. Posamezna dejanja
1.8.6. Nelojalna konkurenca in potrošniško pravo
2. Gospodarsko pogodbeno pravo
2.1 Splošni del gospodarskega pogodbenega prava
2.1.1. Monizem in dualizem pogodbenega prava
2.1.2. Delitev pogodb po lastnostih subjekta
2.1.2.1. Čiste gospodarske pogodbe (b2b)
2.1.2.2. Druge pogodbe gospodarskih subjektov (b2c,
b2s)
2.1.2. Nekatere posebnosti pogodb, ki jih sklepajo
gospodarski subjekti
2.1.2.1. Sklepanje pogodb
2.1.2.1.1. Pogajanja
2.1.2.1.2. Zapisi v fazi pogajanj
2.1.2.1.3. Odgovornost za nepoštena pogajanja
2.1.2.1.4. Posebni načini sklepanja pogodb
2.1.2.1.5. Javna dražba in javno zbiranje ponudb
2.1.2.1.6. Kontrahirna dolžnost
2.1.2.1.7. Splošni pogodbeni pogoji
2.1.2.2. Zastopanje gospodarskih subjektov
2.1.2.3. Obličnost gospodarskih pogodb
2.1.2.3.1. Pomen neposredno izvršljivega notarskega
zapisa
2.1.2.4. Denarne obveznosti
2.1.2.4.1. Posebnosti denarnih obveznosti
2.1.2.1.2. Ureditev brezgotovinskega plačevanja
2.1.2.5. Nekatere posebnost pogodb med gospodarskimi
subjekti in osebami javnega prava
2.1.2.5.1. Preprečevanje zamud pri plačilih
2.1.2.5.2. Protikorupcijska klavzula
2.1.2.5.3. Položaj gospodarskih subjektov v postopkih
javnega naročanja
2.1.2.5.4. Koncesijska pogodba
2.1.3. Zavarovanje in utrditev obveznosti
2.1.3.1. Pojem
2.1.3.2. Boniteta dolžnika
2.1.3.3. Delitev zavarovanj
2.1.3.3.1. Poroštvo
2.1.3.3.2. Bančna garancija in zavarovalna pogodba
2.1.3.3.3. Patronatska izjava in druge izvedene oblike

2.1.3.3.4. Fiduciarna zavarovanja
2.1.3.3.5. Sale and lease back
2.1.3.3.6. Zakon o finančnih zavarovanjih
2.2. Gospodarska prodajna pogodba
2.2.1. Splošne značilnosti
2.2.2. CISG
2.2.3. Plačilni instrumenti
2.3. Podjem in gradbena pogodba
2.4. Posredniška pogodba
2.5. Agencijska pogodba
2.6. Špediterska pogodba
2.7. Pogodba o kontroli
2.8. Skladiščna pogodba
2.9. Kreditna pogodba
2. 10. Bančni posli
2. 11. Zavarovalna pogodba
2.11.1. Premoženjska zavarovanja
2.11.2. Osebna zavarovanja
2.12. Pogodbe avtonomnega gospodarskega prava
2.12.1. Pogodba o leasingu
2.12.2. Pogodba o factoringu
2.12.3. Pogodba o franchisingu
2.13. Pogodbe o transferju znanja
3. Pravo finančnih instrumentov
3.1. Pravna ureditev in pomen vrednostnih papirjev
3.2. Materializirani vrednostni papirji
3.2.1. Vrste in pomen
3.2.2. Menica
3.3. Nematerializirani vrednostni papirji
3.3.1. Centralni register vrednostnih papirjev
3.3.2. Investicijski vrednostni papirji in novodobni
finančni instrumenti
3.4. Ureditev trga finančnih instrumentov
3.4.1. Temelji
3.4.2. Licenciranje in nadzor
3.4.3. Prepoved zlorab (market abuse)
3.5. Upravljanje premoženja
3.5.1. Družbe za upravljanje
3.5.2. Investicijski skladi

Temeljni literatura in viri / Readings:
Bojan Zabel, Tržno pravo, GV Založba
Peter Grilc, Miha Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997
Stojan Cigoj, Institucije obligacij, Uradni list, Ljubljana 1984
Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si)
Komentar ZPOmK-1- v obsegu, sporočenem na predavanjih in vajah
Komentar ZVK v obsegu, sporočenem na predavanjih in vajah

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi osnovna teoretična
in praktična znanja z različnih področij, v katera vstopajo
gospodarski pravni subjekti v medsebojnih razmerjih in
razmerjih s končnimi uporabniki. Na praktični ravni se
predvideva osvojitev veščin priprave in sestave listin o
pravnih poslih s tega področja, osnovne pogajalske
spretnosti in analize sodne prakse.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben izkazati
razumevanje temeljnih pravnih instrumentov s področja,
jih razvrščati v konkretnih situacijah. Študent bo
sposoben argumentirano interpretirati zakonske
določbe s področja in spremljati ter analizirati sodno
prakso.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno uporabiti pri
delovanju gospodarskih subjektov ter različnih oblikah
sodnih in upravnih postopkov.
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih,
sposobnost pravniškega sklepanja, izdelava
enostavnejših zapisov pravnih poslov, prenos znanja v
različne oblike vlog v postopkih.
Študenti povezujejo pridobljene znanje predvsem z
drugimi predmeti s področja civilnega in gospodarskega
prava, predvsem pa je pomembno povezovanje s
postopkovnimi predmeti. Predmet zagotavlja vsebinske
podlage raznovrstnih vlog v pravdnih in posebnih
upravnih postopkih (postopki pred UVK, BS, AZN, ATVP)

Metode poučevanja in učenja:






Learning and teaching methods:

predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
znanj)
seminar (analiza sodne prakse, analiza
konkretnih zakonskih in pravnoposlovnih
določb)
vaje (reševanje hipotetičnih problemov,
obravnava izdelkov samostojnega dela)
drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo
izdelkov za obravnavo na vajah)

Načini ocenjevanja:
Pisni kolokvij po petem semestru.
Končni pisni izpit z možnostjo ustnega zagovora.
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.

Delež (v %) /
Weight (in %)

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

Reference nosilca / Lecturer's references:

