
KATALOG ZNANJA 
 
1. IME PREDMETA 
 
PRAVNI PREDPISI 
 
2. SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
- pozna temeljne pravne pojme in pomen prava; 
- pozna zakonodajo na področju velneške dejavnosti; 
- pozna osnove delovno-pravne zakonodaje; 
- pozna pravno organizacijo različic gospodarskih družb v velneški dejavnosti in uporabnost 

posameznih oblik; 
- pozna osnove pogodbenih razmerij in različne vrste gospodarskih pogodb ter pogodb v velneški 

dejavnosti. 
 
3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 
 
- pozna in uporablja pomen osnovnih  pravnih pojmov in pravni red Republike Slovenije, 
- pozna in uporablja osnovne pravne predpise s področja velneške dejavnosti 
- samostojno sklepa veljavne pogodbe s področja velneške dejavnosti, 
- uporablja veljavno zakonodajo, 
- pozna in uporablja temeljna etična načela. 
 
4. OPERATIVNI CILJI 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent Študent 
Pozna in uporablja pomen osnovnih  pravnih pojmov in pravni red Republike Slovenije: 
- pozna osnovne pravne pojme in njihov 

pomen; 
- pozna pravni red in hierarhično 

urejenost predpisov v Republiki 
Sloveniji; 

- pozna povezanost slovenskega 
pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije; 

- pozna osnove državne ureditve in 
pristojnosti na področju sprejemanja 
predpisov; 

- opiše nadrejenost in podrejenost aktov 
(zakon, pravilnik, uredba, odredba); 
odlok, interni akt, mednarodne 
pogodbe, evropske direktive, 
standardi); 

- pozna strukturo ministrstva, pristojnega 

- po potrebi poišče in uporablja veljavna 
pravna pravila; 

- obvlada razlage pravnih pravil; 
- zna uporabljati zakone in ostale pravne 

predpise v konkretnih situacijah; 
- izdela organigram pristojnih inštitucij na 

področju velneške dejavnosti z  
opredeljenimi odnosi ter pristojnostmi med 
državno in lokalno upravo,  javnimi 
službami, inšpekcijskimi službami in 
nevladnimi organizacijami v Sloveniji; 

- izdela shemo  pravnega reda na področju 
velneške dejavnosti v Evropski uniji; 

- ugotovi podobnosti in razlike v evropskem 
in slovenskem pravnem redu na področju 
velneške dejavnosti. 



za gospodarstvo. 
Pozna in uporablja osnovne pravne predpise s področja velneške dejavnosti: 
- opiše predmet, namen in cilje zakonov; 
- spozna krovne predpise s področja velneške 

dejavnosti; 
- pozna področja podzakonskih aktov h 

krovnim zakonom; 
- opredeli pomen in vlogo strategij, 

programov in načrtov za področje velneške 
dejavnosti 

- izdela hierarhično shemo pravnih predpisov 
posameznega velneškega področja; 

- izdela strokovne podlage za pridobitev 
raznih dovoljenj na področju velenške 
dejavnosti; 

- primerja strukturo izvršilnih in materialnih 
predpisov na posameznih področjih velnške 
dejavnosti. 

Samostojno sklepa veljavne pogodbe s področja velneške dejavnosti: 
- pozna osnove obligacijskega prava –splošni 

del in: 

 zna razložiti pogoje veljavne pogodbe. 
 primerja sredstva za zagotavljanje 

pogodbene discipline. 

 v konkretni situaciji zna uporabljati 
pravne vidike are, poroštva, zastavne 
pravice. 

 pozna elemente za nastanek 
odškodninske obveznosti; 

- spozna osnove obligacijskega prava –
poseben del tako, da: 

 pozna vsebino prodajne pogodbe. 

 obvlada pogodbe v velneški dejavnosti. 

- prepozna nepravilnosti zaradi katerih je 
pogodba nična; 

- pri sklepanju pogodb zna izbrati ustrezno 
sredstvo za zagotavljanje pogodbene 
discipline; 

- sklepa varne pogodbe z uporabo sredstev 
za utrjevanje pogodbenih obveznosti; 

- rešuje oz. uveljavlja zahtevke na podlagi 
stvarnih in pravnih napak; 

- samostojno se pogaja in sklepa pogodbe; 
- uspešno izvaja pogodbe v velneški 

dejavnosti. 

Uporablja veljavno zakonodajo: 
- pozna zakonodajo, ki posredno in 

neposredno vpliva na velneško dejavnost. 
- sledi spremembam zakonodaje in si jih zna 

razložiti; 
- razume pomen pravnih virov Evropske 

unije. 
Pozna in uporablja temeljna etična načela: 
- pozna pomen pozitivnih vrednot v 

človeškem življenju;  
- pozna pomen etike in morale kot osnove pri 

sprejemanju odločitev; 
- pozna etiko samoobvladovanja, etiko 

sočutja, etiko vrlin, etiko odgovornosti; 
- pozna pomen varovanja zasebnosti 

uporabnikov . 

- oblikuje svojo lestvico pozitivnih vrednot; 
- obvlada temeljna etična načela v povezavi z 

moralnimi normami; 
- uporablja temeljna etična načela 

samoobvladovanja, sočutja, odgovornosti; 
- spoštuje in upošteva zasebnost 

uporabnikov. 

 
 
5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV in POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 60 ur (48 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj);  
Število ur samostojnega dela: 90 ur (50 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 40 ur izdelava 
seminarske naloge). 
Skupaj 150 ur dela študenta (5 KT). 
 



 


