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KATALOG ZNANJA 
 
 
1.   IME PREDMETA: POGODBENO PRAVO  [PPR] 
 
 
2.    SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni cilj predmeta je: 

- obvladati temeljno znanje prava in pravnih predpisov; 
- razvijati strategijo stroke; 
- komunicirati s potencialnimi upravitelji in z uporabniki pravnih predpisov; 
- spremljati kontinuiran razvoj stroke s poznavanjem in spremljanjem strokovne 

literature; 
- uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov. 

 
 
3.   PREDMETNO─SPECIFIČNE  KOMPETENCE 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence: 
- dosežejo sposobnost izvajanja del, ki so povezana  s pravno ureditvijo posameznega 

področja; 
- določijo  oblike gospodarskih družb; 
- pridobijo osnovno znanje za sklepanje značilnih pogodb; 
- opredelijo urejanje pravnih razmerij v gospodarstvu ter z drugimi subjekti v državi in v 

mednarodnem pravu; 
- se seznanijo s pravno ureditvijo posameznih smeri študija. 
 
 
4.    OPERATIVNI CILJI 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: 
- spozna osnove prava 
- spozna temeljne pravne pojme ter 

osnove prava 
- razume pomen abstraktnega 

mišljenja 
- spozna abstraktne pojme 

Študent: 
 loči temeljne pravne pojme ter je 

usposobljen za njihovo razlikovanje in 
logično povezovanje pri reševanju 
konkretnih problemov 

 opredeli uporabo različnih pravnih virov 
v praksi 

 razvije abstraktno mišljenje 
 zna abstraktne pojme uporabljati pri 

reševanju praktičnih pravnih razmerij 

Študent: 
- spozna statusno pravo 

Študent: 
 smiselno oceni pravnoorganizacijske 

različice gospodarskih družb v 
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- spozna najpogostejše oblike 
gospodarskih družb 

dejavnosti ter uporabnost posameznih 
organizacijskih oblik 

Študent: 
- spozna obligacijsko pravo, pogodbe 
- spozna osnove pogodbenih razmerij, 

seznani se z najpogostejšimi 
pogodbami v pravnem prometu ter s 
samostojno pripravo le-teh 

- razume delovnopravno zakonodajo 
- seznani se z značilnostmi delovnega 

razmerja ter s pogodbo o zaposlitvi, 
samostojno pripravi pogodbo o 
zaposlitvi 

- seznani se s pravicami in z 
obveznostmi delavcev ter s pravicami  
in z obveznostmi delodajalcev 

Študent: 
- analizira osnove pogodbenih razmerij 
- izdela posamezne vrste pogodb 
- načrtuje poslovni namen pogodbenih 

razmerij in pomen posameznih sestavin 
pogodb 

- loči  osnovne pravne pojme v delovnih 
razmerjih od ostalih pogodbenih razmerij 

- zna razlikovati med pravicami in 
obveznostmi delavca in delodajalca v 
delovnih razmerjih 

- samostojno pripravi pogodbo o zaposlitvi 
ter odpoved pogodbe o zaposlitvi 

Študent: 
- spozna zakonsko ureditev 

posameznih logističnih sistemov 
- spozna pravno zakonodajo 

železniškega prometa 
- razume pravice in obveznosti pri 

prevozu blaga in oseb 
- pozna transportno pravo 
- pozna ureditev cestnega transporta, 

ureditev železniškega transporta, 
transporta z ladjo in transporta z 
letalom 

- spozna pravo poštne dejavnosti, 
(Svetovna poštna zveza),  
organiziranost Pošte Slovenije, 
pogoje za opravljanje poštne 
dejavnosti 

- spozna neodvisno regulativno telo – 
Agencija za telekomunikacije, 
radiodifuzijo in pošto 

- razume pravo poslovne logistike 
- spozna pravo cestnega prometa, 

vojske in obrambe 
 

Študent: 
 pri posameznem primeru poišče pravno 

ureditev določenega področja in ga je 
sposoben tudi uporabiti 

 opredeli zakonske ureditve posameznih 
logističnih sistemov 

 izdela transportno pogodbo v posamezni 
prometni veji 

 analizira pravne ureditve posameznih 
logističnih sistemov 

 primerja pravni sistem RS s pravnim 
sistemom  EU na transportnem področju 

 zna izdelati pravno podlago za poslovno 
logistiko v transportnem podjetju 

 določi pravne prvine v sistemu obrambe 
naše države 

 analizira pravno podlago za 
ustanavljanje posameznih agencij v 
transportnem sistemu 
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5.    OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: 

• število kontaktnih ur: 72 ur (48 ur predavanj, 24 ur vaj,) 
• število ur samostojnega dela: 78 ur (40 ur študij literature, 10 ur vaje, 28 ur projektno 

nalogo) 
• obvezna je prisotnost na vajah, ekskurzijah, projekti ter ustni izpit 
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