
PREDMET: Poslovna informatika 

Vsebina 

1. Računalništvo in informatika, poslovna informatika  

2. Informacijska tehnologija, podatki in informacije 

3. Namizna poslovna programska oprema: urejevalnik besedil Word, urejevalnik 

računskih preglednic Excel, računalniške predstavitve Powerpoint 

4. Poslovna programska oprema in informatizacija poslovnih procesov, poslovni inf. 

Sistemi 

5. Internetne storitve in e-poslovanje. 

6. Informacijska varnost in zaščita podatkov 

7. Avtorske pravice in zakonodaja. 

Cilji in Kompetence 

Študentje bodo povezali poslovno znanje z uporabo poslovne programske opreme in 

interneta ter usvojili veščine varnega e-poslovanja. 

 Z uporabo poslovnega informacijskega sistema bodo znali izvajati poslovne procese. 

Na internetu bodo sposobni poiskati informacije, predstaviti podjetje ali poiskati storitve 

računalništva v oblaku. 

Poznali bodo nevarnosti in ukrepe za varno elektronsko poslovanje. 

Poznali bodo tudi zakonodajo, ki ureja področje varovanja podatkov in elektronskega 

poslovanja ter zakonodajo, ki ureja intelektualno lastnino. 

 

Literatura in viri 

 Shelly, G. B., Vermaat, M.E. Discovering Computers (2011): Complete. Course 

Technology, Cengage Learning,  

 Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2011):. Management Information Systems (12th Edition). 

Prantice Hall.   

 Baloh, P. Vrečar, P. ((2011): )Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010. 

Založba Pasadena, 2011 

 Lapuh Bele, J. Poslovna informatika(2011):. Ljubljana: Visoka šola za poslovne vede, (v 

pripravi) 

 

 

 

 

 

 

 



PREDMET: Delovno in socialno pravo 

Vsebina 

1. Pomen Evropske konvencije o človekovih pravicah in svoboščinah (EKČP) na delovno 

pravo 

2. Kolektivno dogovarjanje 

3. Temeljni pojmi delovnega prava 

4. Sklenitev delovnega razmerja 

5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 

6. Varstvo pravic pri delodajalcu 

7. Sindikat, pravica do stavke 

8. Sodelovanje delavcev pri upravljanju 

9. Socialna zaščita in socialna varnost 

10. Socialno varstvo in socialno zavarovanje 

11. Postopki v delovnih in socialnih sporih 

 

Cilji in Kompetence 

Cilj predmeta je pridobiti uporabno znanje glede varovanja pravic iz delovnega razmerja in 

socialne varnosti 

                          

Literatura in viri 

 Irena Bečan in ostali(2008):  Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV, Ljubljana 

 Nataša Belopavlovič in ostali (2000): ZPIZ s komentarjem, GV,  Ljubljana 

 Mitja Novak, Aleksej Cvetko (2005): Socialna varnost, PF Maribor, 

 Aleksej Cvetko in ostali (2005): Zakon o delovnih in socialnih sodiščih s komentarjem, 

GV, Ljubljana  

 Aleksej Cvetko in ostali(2007): Social Securiry Law, Slovenia, Kluwer Law 

international, 2007 

 Zbirke sodnih odločb VSRS   

 Mitja Novak in ostali(2006): Konvencije MOD, GV, Ljubljana 

 

 

 

PREDMET: Pravo družb in poslovno pravo  

Vsebina 

1. Temeljni pravni pojmi prava družb in pravni red Republike Slovenije 

2. Temeljne pojavne oblike gospodarskih družb (s poudarkom na kapitalskih družbah) 

3. Korporacijsko upravljanje pri povezanih družbah (skupine družb) in odgovornost 

organov vodenja ali nadzora 



4. Postopki zaradi insolventnosti (obveznosti organov vodenja ali nadzora in osnovne 

predstavitve postopkov) 

5. Osnove prevzemnega in konkurenčnega prava 

6. Osnove prava intelektualne lastnine 

7. Temeljne pojavne oblike in funkcija vrednostnih papirjev 

8. Primeri nekaterih tipičnih pravnih poslov v praksi 

 

Cilji in Kompetence 

Študent po končanem študijskem predmetu razume izvor prava družb, se seznani s 

temeljnimi pojavnimi oblikami družb v praksi in njihovimi značilnostmi, obenem pa spozna 

posebnosti pri upravljanju skupin družb oziroma povezanih družb. Študent spozna osnove 

postopkov zaradi insolventnosti, prevzemnega in konkurenčnega prava, prava intelektualne 

lastnine ter se seznani s tipičnimi vrednostnimi papirji in pravnimi posli v praksi. Študent bo 

tako pridobljeno teoretično znanje lahko uporabljal v praksi in pri sestavi osnovnih pravnih 

poslov, ustanovitvenih aktov družb in v interakciji z državnimi organi. 

Literatura in viri 

 Kocbek, M et al(2009). Korporacijsko pravo. GV založba. Ljubljana.  

 Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS št. 42/2006 s spremembami in 

dopolnitvami. 

 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju. Uradni list RS št. 126/2007 s spremembami in dopolnitvami. 

 Obligacijski zakonik. Uradni list R, št. 97/2007–UPB1. 

 Drugi zakoni povezani s tematiko predavanj in vaj 

 

 

 

PREDMET: Praksa II – 2. del 

Vsebina 

1. Študijske ekskurzije in spoznavanje: 

 Vrednote družbena odgovornost – filantropska, etična, zakonska in 

ekonomska 

 Poslovnih konceptov v podjetju  

 SWOT analize in uporabe na konkretnih primerih 

2. Tematski sklop študijskih ekskurzij -Razvojni dokumenti podjetja – vidik odgovornosti 

3. Poslovni informacijski  sistem- računalniška podpora – SAP ali drugi 

4. Prikaz dokumentacijskih tokov 

5. Odgovornost za informacijsko varnost – pravni vidik 

 

Cilji in Kompetence 

Cilji 



Študent: 

 spozna pomen širšega družbeno odgovornega delovanja podjetja, 

 spozna osnovne funkcije poslovnega informacijskega sistema, 

 v virtualnem informacijskem okolju spozna procese in zakonitosti delovanje podjetja,  

 oblikuje sistemsko predstavo o dokumentacijskem toku pri managementu temeljnih 

poslovnih funkcij. 

 

Kompetence 

Študent: 

 uporablja razširjena orodja za spletne predstavitve podjetja, 

 izoblikuje vsebine, ključne za določitev dolgoročnih dokumentov (poslanstvo, vizija, 

strategija) vključno z upoštevanjem vidikov družbeno odgovornega delovanja 

podjetja, 

 osvoji izvajanje najpomembnejših poslovnih aktivnosti z razširjeno računalniško 

poslovno aplikacijo, 

 usposobljen za pripravo osnovnih dokumentov v poslovnem informacijskem toku 

podjetja, 

 razume pomen ključnih določil pravnih dokumentov delovno-pravnega področja. 

 

 

Literatura in viri 

 Tiskana in elektronska gradiva za posamezna tematska področja (e-gradiva) 

 tiskana in elektronska gradiva s predstavitvijo institucij ki bodo omogočali študijske 

obiske (e-gradiva) 

 gradiva se bodo posodabljala, dopolnjevala, pretežno v e-učilnicah. 


