UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Pravo intelektualne lastnine
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Prvostopenjski UN študij
program Pravo

Semester
Semester

tretji in četrti šesti in osmi

Vrsta predmeta / Course type

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

Samost. delo
Individ. work
60

izr. prof. dr. Klemen Podobnik

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 gospodarskega prava.

Vsebina:

1. Splošni pojmi
1.1.
Pojem intelektualne lastnine
1.2.
Patentno pravo, znaki razlikovanja,
avtorsko pravo - intelektualna “lastnina”?
2. Razvoj prava intelektualne lastnine
2.1. Zgodovinski razvoj izumiteljstva in
patentnega prava
2.2. Zgodovinski razvoj prava distinktivnih
znakov
2.3. Zgodovinski razvoj avtorskega prava
3. Teorije o intelektualni lastnini
4. Mesto prava intelektualne lastnine v

Content (Syllabus outline):

ECTS
4

pravnem sistemu
5. Viri prava intelektualne lastnine
5.1. Mednarodne konvencije
5.2. Pozitivno pravo Republike Slovenije
6. Organizacije na področju intelektualne
lastnine
7. Ekonomska utemeljenost intelektualne
lastnine
7.1. Kronološki pogled na ekonomsko
utemeljevanje intelektualne lastnine
7.2. Ekonomizacija intelektualne lastnine
7.3. Klasična “politična” ekonomija in
intelektualna lastnina v digitalni dobi
8. Patentno pravo
8.1. Pojem izuma
8.2. Pravice iz izuma
8.3. Upravičenci
8.4. Postopek za podelitev patenta
8.5. Vrste patentov
8.6. Omejitve patenta
8.7. Prenos pravic
9. Druge inovacije
9.1. Uporabni model
9.2. Tehnična izboljšava
9.3. Znanstveno odkritje
9.4. Know-how
10. Distinktivni znaki
10.1. Model
10.2. Blagovne in storitvene znamke
10.2.1. Pojem
10.2.2. Pogoji in postopek za podelitev znamke
10.2.3. Prenos in spori
10.2.4. Kolektivna znamka
10.3. Označba geografskega porekla
11. Intelektualna lastnina in software
12. Avtorsko pravo
12.1. Avtorsko delo
12.2. Avtorska pravica (pojem, vrste
upravičenj)
12.3. Avtor
12.4. Omejitve avtorske pravice
12.5. Avtorsko pogodbeno pravo
12.6. Sorodne pravice
13. Varstvo pravic intelektualne lastnine
14. Mednarodno pravo intelektualne lastnine
14.1. Načela
14.2. Pariška konvencija

14.3. Bernska konvencija
14.4. TRIPs
14.5. Sporazumi na podlagi PK
14.6. Regionalni sporazumi, zlasti EPK
14.7. Pravo intelektualne lastnine v EU
15. Intelektualna lastnina in konkurenčno
pravo
15.1. Intelektualna lastnina in ekonomske
(ne)učinkovitosti
15.2. Prisilno licenciranje
15.3. Inovacijski trgi - omejevanje in
izključevanje konkurence s pravicami
intelektualne lastnine
16. Kritični pogledi
16.1. “Razlastninjenje” intelektualne lastnine
16.2. Dekonstrukcija avtorskopravne zaščite
računalniških programov
16.2.1. Free Software in Copyleft
16.2.2. General Public License
16.2.3. Creative Commons License
16.3. Patentno varstvo računalniških
programov?
Temeljni literatura in viri / Readings:

Anderman: EC Competition Law and Intellectual Property Rights, Oxford University Press 1998
(izbrana poglavja)
Bently, Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press 2004 (izbrana poglavja)
Drahos, Braithwaite: Information Feudalism, The New Press 2002 (izbrana poglavja)
Trampuž - Oman - Zupančič: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, Gospodarski
vestnik, Ljubljana 1997
Komentar zakona o industrijski lastnini, GV, Ljubljana, 2003
Landes, Posner: The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press
2003 (izbrana poglavja)
Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dzrs.si)
Dodatna literatura, posredovana na posebni spletni strani predmeta Pravo intelektualne lastnine
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj predmeta je slušatelju ponuditi specifična
teoretična znanja s področij prava industrijske
lastnine in avtorskega prava ter priprava
slušateljev na praktično aplikacijo pridobljenih
znanj.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Po opravljenih obveznostih bo študent
sposoben izkazati razumevanje temeljnih
pravnih instrumentov s področja, jih analizirati
in aplicirati v konkretnih praktičnih situacijah.
Študent bo sposoben argumentirano
interpretirati zakonske določbe s področja in
spremljati ter analizirati sodno prakso.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno
uporabiti na področju postopkov pridobivanja,
varstva in vzdrževanja pravic industrijske
lastnine in avtorskih ter sorodnih pravic.
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih,
sposobnost pravniškega sklepanja, izdelava
enostavnejših zapisov pravnih poslov, prenos
znanja v različne oblike vlog v postopkih.
Povezovanje prenosljivih znanj na področju
ostalih civilnih in gospodarskopravnih
predmetov, predvsem kar zadeva pravo
konkurence in korporacijsko pravo. Zaradi
specifik predmeta se znanja prenašajo oziroma
interdisciplinarno lahko uporabljajo tudi na
področju javnega, predvsem kazenskega prava.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

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

Ustni izpit po koncu semestra. 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.
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od
1 – 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5

Delež (v %) /
Weight (in %)

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

(negativno); ob upoštevanju Statuta UL
in pravil Pravne fakultete.

Reference nosilca / Lecturer's references:
 PODOBNIK, Klemen, Licenčna pogodba, v Obligacijski zakonik s komentarjem, (Zbirka Nova
slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2003
 PODOBNIK, Klemen. Nova ekonomija in novi trendi v konkurenčnem pravu. V: Dnevi slovenskih
pravnikov 2002 : od 10. do 12. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 28, št.
6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2002, str. 1486-1493
 UDE, Lojze, PODOBNIK, Klemen, DAMJAN, Matija. Analiza zakonodaje EU in držav članic EU s
področja digitalne radiodifuzije. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2006
 PODOBNIK, Klemen, Directive 2004/48 – Transposition and Application in Slovenia, vabljeno
predavanje na znanstveni konferenci Enforcement of IP rights, MIPLC (Max Planck), Munchen 7.
11. 2007

