III. SEMESTER
POSLOVNO UPRAVNO PRAVO EU
Nosilec predmeta:
Izr. prof. dr. Aleksij Mužina
Vsebina:
1. RAZVOJ EVROPSKIH SKUPNOSTI
2. RAZMERJE MED PRAVOM UNIJE IN
PRAVNIMI REDI DRŽAV ČLANIC
(AVTONOMNOST PRAVA EU, PRIMARNOST PRAVA EU, NEPOSREDNI UČINEK IN
NEPOSREDNA UPORABNOST PRAVA EU, DELITEV PRISTOJNOSTI MED
EVROPSKO UNIJO IN DRŽAVAMI ČLANICAMI, ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
DRŽAVE ČLANICE, SODNO VARSTVO V PRAVU EU)
3. ŠTIRI TEMELJNE EKONOMSKE SVOBOŠČINE (PROST PROMET BLAGA, PROSTO
GIBANJE DELAVCEV, SVOBODA USTANOVITVE SEDEŽA IN OPRAVLJANJA
STORITEV, PROST PRETOK KAPITALA IN PLAČIL )
4. HARMONIZACIJA STATUSNEGA KORPORACIJSKEGA PRAVA
5. KONKURENČNO PRAVO EU
6. IZBRANA POGLAVJA IZ EVROPSKEGA UPRAVNEGA PRAVA (PRAVOSODJE IN
NOTRANJE ZADEVE, JAVNA SLUŽBE V PRAVU EU, DAVČNO PRAVO, DRŽAVNE
POMOČI)
7. REGIONALNI RAZVOJ IN KOHEZIJSKA POLITIKA
Viri in literatura:
•
•
•
•
•
•

Pogodba o delovanju Evropske unije – dostopno na spletu
P. Craig, European Administative law, Oxford, 2021.
KNEZ, Rajko, MUŽINA, Aleksij, SLADIČ, Jorg, VESEL, Tomaž. Odločitve : odločitve Sodišča
evropskih skupnosti s pojasnili (Zbirka odločitev). Ljubljana: Nebra, 2004. 1 el. optični disk (CDROM), barve.
REJC, Žiga, ŽVIPELJ, Marko, POHAR, Klemen, TEKAVC, Janez, CEGLAR, Janja, MUŽINA,
Aleksij (urednik, avtor). Upravne pogodbe. 1. izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in
pravo, 2019. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-94676-0-2. [COBISS.SI-ID 299512576]
Trevor Hartley: The Foundations of European Union Law: An Introduction to the Constitutional
and Administrative Law of the European Union, 7th Edition, ISBN-13: 978-0199566754, ISBN10: 0199566755
Stephen Weatherill: Case and Materials on EU law, Oxford University Press, 2016

Kompetence:
•
•

Osnovno razumevanje materialnopravnih in postopkovnih institutov poslovnega in upravnega
prava EU;
Sposobnost sklepanja pogodb, povezanih s pravom EU;
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•
•
•
•
•

Sposobnost izražanja in razumevanja strokovnega jezika;
Poznavanje pomembnejših sodnih odločb, ki se nanašajo na pravo EU,
Sposobnost znanstvene analize problemov izbranih pravnih področij,
Sposobnost vrednotenja različnih teoretičnih stališč,
Usposobljenost za poglobljene analitične interpretacije odločitev sodišč in drugih nadzornih
organov ter pisnega oblikovanja zahtevnejše argumentacije.

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo:
• poznal in razumel temeljna pravna razmerja na področju upravnega prava EU ter jih bo sposoben
analizirati,
• poznal in razumel temeljna pravna razmerja na področju poslovnega prava EU ter jih bo sposoben
analizirati,
• razumel celovitost procesov upravnega in poslovnega prava EU,
• fleksibilno uporabil znanje v praksi.
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KRIZNI MANAGEMENT IN SANACIJE
Nosilec predmeta:
Izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Vsebina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KRIZA IN NJENE ZNAČILNOSTI.
RAZVRSTITEV KRIZ.
SIMPTOMI, VZROKI IN POSLEDICE KRIZE.
POJEM IN VSEBINA KRIZNEGA MANAGEMENTA.
POSEBNI PRIMERI KRIZNEGA MANAGEMENTA.
PREPREČEVANJE NASTANKA AKUTNIH KRIZ.
PRENOVA PODJETJA.
DOSEGANJE PRENOVE Z METODO PRESTRUKTURIRANJA
REINŽENIRINGA POSLOVANJA.
9. POSEBNOSTI SPREMINJANJA KULTURE PODJETJA.

IN

METODO

Viri in literatura:
Temeljna literatura:
1. Saleh, Yunus D. 2016. Crisis Management. Minneapolis: Mill City Press
Priporočena literatura – knjige in učbeniki:
1. Crandall, William Rick, John A. Parnell in John E. Spillan 2014. Crisis Management. Los Angeles:
Sage
2. Dubrovski, Drago. 2009. Management mistakes as causes of corporate crisis. Total Quality
Management & Business Excellence 20 (1-2): 39-59.
3. Kovoor-Misra, Sarah. 2020. Crisis Management. Los Angeles: Sage
Kompetence:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju managementa,
ekonomije in prava,
razvoj avtonomije pri strokovnem delu in pri sprejemanju poslovnih odločitev,
usposobljenost na sodelovanje in delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik
in pripomb,
sposobnost raziskovanja in uporabe specifičnih raziskovalnih metod,
upoštevanje etičnih načel in sposobnost kritične presoje poslovnih situacij.
sposobnost uporabe znanj s področja managementa, ekonomije in prava v praksi,
sposobnost reševanja konkretnih strokovnih problemov podjetja v krizi,
sposobnost razumevanja, snovanja in preoblikovanja politike organizacije,
razumevanje povezanosti trdih in mehkih vidikov organizacije,
razvoj veščin in spretnosti izdelave poslovnih načrtov v kriznih razmerah.

Predvideni študijski rezultati:
•
•
•
•

usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih problemov podjetja v krizi,
razumevanje, snovanje in preoblikovanje politike organizacije,
razumevanje povezanosti trdih in mehkih vidikov organizacije,
zmožnost izdelave poslovnih načrtov v kriznih razmerah.
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USTAVNI IN POSLOVNI VIDIKI ZAŠČITE INTELEKTUALNE LASTNINE
Nosilca predmeta:
Red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Breznik
Vsebina:
1.
2.
3.
4.

INTELEKTUALNA LASTNINA KOT USTAVNA KATEGORIJA
TEMELJI AVTORSKEGA PRAVA
TEMELJI PRAVA INDUSTRIJSKE LASTNINE
POMEN ZNANJA IN (INDUSTRIJSKIH) INOVACIJ/INOVIRANJA V SODOBNI
DRUŽBI/PODJETJU
5. OSNOVE MANAGEMENTA ZNANJA, INOVACIJ IN (ZAŠČITE) INTELEKTUALNE
LASTNINE
6. POSLOVNI (IN EKONOMSKI) VIDIK INTELEKTUALNE LASTNINE
Viri in literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gradivo za predmet z vključenimi izbranimi prispevki (znanstveni in strokovni prispevki, študije
primerov, intervjuji, raziskave, videi…) za študente. / Course reading package including some
selected materials given to students.
Avbelj, M. et al. (2019). Komentar Ustave Republike Slovenije. Izbrani komentarji določenih
členov.
Korže, B. (2018). Pravo družb in poslovno pravo. Izbrana poglavja.
Dutfield, G., Suthersanen, U. (2020). Dutfiled and Suthersanen on Global Intellectual Property
Law. Edward Elgar Publishing Ltd., selected chapters.
Griffiths, J., Mylly, T. (Eds.). (2022). Global Intellectual Property Protection and New
Constitutionalism. Oxford Univesity Press, selected chapters.
Tidd, J. & Bessant, J. (2009). Managing innovation: Integrating technological, market and
organizational change. Izbrana poglavja.
Dodgson, M. Gann, D. & Salter, A. (2008). The management of technological innovation. Izbrana
poglavja.
Pretnar, B. (2002). Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju. Izbrana poglavja.
Pretnar, B. (2020). Intelektualna lastnina in tržno uspešne inovacije. Izbrana poglavja.

Kompetence:
Splošne kompetence:
• Razširijo znanja na razvojnem in raziskovalnem področju managementa in prava v organizacijskih
sistemih.
• Uporabljajo znanje in so sposobni reševati interdisciplinarne probleme managementa in
• prava v novih ali neznanih okoljih z vidika minimizacije poslovnih tveganj.
• Interdisciplinarno pristopanje k proučevanju dejavnikov uspešnosti in kakovosti poslovnih
sistemov z vidika izvajanja managementa in zagotavljanja pravne urejenosti v sistemu in okolju.
• Zmožnost opredeljevanja rešitev managementskih problemov v okviru pravne zakonodaje
delovanja organizacijskih sistemov v evropskem poslovnem prostoru.
• Zmožnost samostojnega, kreativnega dela pri upravljanju organizacijskih sistemov.
• Pridobijo učne sposobnosti, da jim omogočajo nadaljnji samostojni študij in
• samostojno pridobivanje novih znanj in kompetenc.
Predmetno specifične kompetence:
• Sposobnost odkrivanja in kritičnega obravnavanja zahtevnih primerov odmikov delovanja
managementa od pravnega okvira podjetništva.
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•
•
•
•
•
•

Uporaba teoretičnih osnov področja managementa in prava pri analizi tveganj v
kompleksnih procesih in odnosih v poslovni praksi.
Pridobijo najsodobnejše predmetno specifične veščine, ki povečujejo zaposljivost diplomantov (kot
npr. digitalizacije, timsko delo, zaščita intelektualne lastnine, izvensodne
poravnave poslovnih sporov).
Raziskovanje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v podjetništvu.
Raziskave trga in poslovnega okolja in z njim povezano ocenjevanje tveganj.

Razvijanje kritičnega razmišljanja glede sedanje in prihodnje ureditve prava intelektualne lastnine.
Razumevanje pomena ter uporabe a) znanja, b) inoviranja/inovacij/R&R, in c) intelektualne lastnine.
Zmožnost razumevanja ustavno-pravnih in poslovnih vidikov zaščite intelektualne lastnine ter
povezave/gradnje mostu med pravnim in ekonomsko-poslovnim področjem, s teoretičnega in praktičnega
vidika.
Predvideni študijski rezultati:

Študent:
• bo povezoval in nagrajeval znanje pojmov in institutov s področja prava industrijske
lastnine in avtorskega prava.
• se bo lahko orientiral v pravnem sistemu (izbira pravilnega materialnega in procesnega
predpisa, izbira pravega pravnega sredstva in pravnega postopka) glede prava intelektualne
lastnine v Sloveniji.
• bo poznal in razumel temeljne pojme s področja managementa znanja, managementa
inovacij in managementa intelektualne lastnine (npr. patenti, znamke,...).
• bo obvladoval postopke/aktivnosti ustvarjanja in (upo)rabe znanja, osnovnih procesov
inoviranja (planiranje, organiziranje, izvajanje in kontrola), in zaščite intelektualne lastnine
v poslovnem (in socialnem) okolju.
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