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KATALOG ZNANJA 

1. IME PREDMETA 

PRAVO IN DRŢAVNA UREDITEV (PDU) 

2. SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilj predmeta je: 
 zavedanje pomena pravnih predpisov in delovanja drţave ter njenih organov.  

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 

Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 
 poznavanje temeljev prava in pravne ureditve, 
 poznavanje pravnega sistema in povezanosti pravnih področij, 
 poznavanje temeljnih človekovih pravic, 
 poznavanje organizacije pravosodja v RS, 
 poznavanje pravne ureditve gospodarskih druţb,  
 poznavanje temeljev obligacijskega (odškodninskega) prava, 
 poznavanje temeljev delovnega prava, 
 poznavanje organizacije drţavne oblasti, 
 poznavanje temeljev lokalne samouprave. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI 
Študent: 

FORMATIVNI CILJI 
Študent: 

Osnove prave  
 
 spozna temeljne pravne pojme, 
 spozna pravno kulturo s spoštovanjem temeljnih 

človekovih pravic, 
 se nauči odgovornega ravnanja pri delu in spozna 

pravni sistem in vlogo posameznih subjektov v njem. 

 
 obvlada temeljne pravne pojme in zna uporabiti ustrezno 

pravno terminologijo, 
 razume, poišče in uporablja ustrezne pravne predpise pri 

svojem delu, 
 zna samostojno ovrednotiti pomen in vrednost človekovih 

pravic. 

O odškodninski odgovornost  
 
 spozna osnovne pojme odškodninske odgovornosti. 

 
 zna navesti vse predpostavke odškodninske odgovornosti, 
 loči med subjektivno in objektivno odgovornostjo, 
 zna analizirati glede na dejansko situacijo, katero dejstvo 

spada pod posamezno predpostavko odškodninske 
odgovornosti. 

Statusno pravo  
 
 spozna pravnoorganizacijske oblike gospodarskih 

subjektov. 

 
 prepozna vrste gospodarskih druţb, njihovo ustanovitev in 

prenehanje ter način pravnega delovanja, 
 primerja odškodninsko in kazensko odgovornost 

gospodarskih druţb. 
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Delovno pravo  
 
 spozna osnovne pojme delovnega prava, 
 razume institut delovnega razmerja, 
 razume institut pogodbe o zaposlitvi in njene 

sestavne dele. 

 
 pripravi ustrezne listine v zvezi s sklepanjem, trajanjem in 

prenehanjem delovnega razmerja, 
 zna primerjati pravice in obveznosti delavcev in 

delodajalcev. 

Osnove države ureditve  
 
 spozna delitev drţavne oblasti v RS, 
 razume vlogo parlamenta (drţavnega zbora) v 

demokratični drţavi, 
 spozna delo vlade in upravnih organov, 
 spozna organizacijo slovenskega pravosodja (redna 

in specializirana sodišča, toţilstvo, odvetništvo, 
notariat). 

 
 sposobnost razločevanja pristojnosti posameznih drţavnih 

organov in njihove vloge, 
 loči pristojnosti posameznih sodišč in drugih organov 

pravosodja, 
 zna oceniti glede na okoliščine dejanskega primera, kateri 

organ in kako bo reševal posamezen primer. 

Lokalna samouprava  
 
 spozna delovanje lokalne samouprave. 

 
 poišče podobnosti in razlike med delovanjem drţave in 

lokalne skupnosti. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 
Število kontaktnih ur: 60 (48 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj) 
 
Število ur samostojnega dela: 60  
 


