
PRILOGA 

1.  civilno materialno in procesno pravo 

    1.1.  civilno materialno pravo 

          1.1.1. obligacijsko pravo – splošni pojmi (pravice, zahtevki, 

                 predmet, pravna dejstva), osebe civilnega prava 

                 (sposobnost, stanja, osebnostne pravice in njihovo 

                 varstvo), splošni del (opredelitev in razumevanje 

                 splošnih pojmov, temelji obligacijskih razmerij) 

          1.1.2. obligacijsko pravo – posebni del (zlasti pravni posli 

                 obligacijskega prava) 

          1.1.3. stvarno pravo (zlasti opredelitev in razumevanje pojmov 

                 stvarnega prava, pravice stvarnega prava in njihovo 

                 varstvo) 

          1.1.4. družinsko pravo (zlasti opredelitev in razumevanje 

                 pojmov družinskega prava, zakonska zveza in družinska 

                 razmerja) 

          1.1.5. dedno pravo (zlasti opredelitev in razumevanje pojmov in 

                 institutov dednega prava) 

    1.2.  civilno procesno pravo 

          1.2.1. pravdni postopek in posebne vrste pravdnega postopka 

          1.2.2. nepravdni postopki, zapuščinski postopek 

          1.2.3. izvršilni postopek in postopek zavarovanja 

2.  kazensko materialno in procesno pravo 

    2.1.  kazensko materialno pravo 

          2.1.1. kazensko materialno pravo – splošni del (zlasti 

                 opredelitev in razumevanje splošnih pojmov, temelji 

                 splošnega dela kazenskega materialnega prava) 

          2.1.2. kazensko materialno pravo – posebni del (kazniva dejanja 

                 po veljavni zakonodaji) 

    2.2.  kazensko procesno pravo (temeljna načela postopka, potek 

          postopka, posebni postopki) 

    2.3.  izvrševanje kazenskih sankcij 

    2.4.  pravo o prekrških (materialno in procesno pravo o prekrških) 

3.  upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor 

    3.1.  upravno pravo 

          3.1.1. temeljni pojmi upravnega prava 

    3.2.  upravni postopek (zlasti temeljni pojmi, postopek, izvršba) 

    3.3.  upravni spor 



          3.3.1. pristojnost in organizacija sodišč 

          3.3.2. postopek v upravnem sporu 

4.  temelji gospodarskega prava 

    4.1.  statusno gospodarsko pravo 

          4.1.1. temeljni pojmi 

          4.1.2. statusnopravne značilnosti posameznih gospodarskih družb 

          4.1.3. samostojni podjetnik posameznik, tiha družba 

          4.1.4. statusne spremembe družb 

          4.1.5. prenehanje družb 

          4.1.6. gospodarske javne službe, zavarovalnice, banke, zadruge, 

                 zavodi, tuja podjetja 

    4.2.  stečajno pravo (temeljni pojmi, prisilna poravnava, stečaj, 

          likvidacija) 

    4.3.  pravo vrednostnih papirjev (pojem vrednostnih papirjev, menica, 

          ček, druge vrste vrednostnih papirjev, 

          opredelitev, sestavine, razpolaganje, dematerializacija 

          vrednostnih papirjev, trgovanje z vrednostnimi papirji) 

    4.4.  varstvo konkurence 

    4.5.  pravo industrijske lastnine (temeljni pojmi, pridobitev in 

          prenos pravic, sodno varstvo) 

    4.6.  gospodarske pogodbe 

    4.7.  gospodarski spori in izvršba v gospodarskih zadevah 

    4.8.  finančno poslovanje in plačilni promet 

5.  temelji delovnega prava in prava socialne varnosti 

    5.1.  delovno pravo 

          5.1.1. pravni viri delovnega prava 

          5.1.2. temeljni pojmi delovnega prava 

          5.1.3. veljavna zakonska ureditev s področja delovnega prava 

          5.1.4. sodelovanje delavcev pri upravljanju, položaj in 

                 pristojnost sindikata, pravica do stavke 

          5.1.5. posebne vrste delovnih razmerij, značilnosti 

    5.2.  pravo socialne varnosti 

          5.2.1. pokojninska in invalidska zavarovanja 

          5.2.2. zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 

          5.2.3. pravo družinskih in socialnih prejemkov 

          5.2.4. zavarovanje za primer brezposelnosti 

    5.3.  postopek pred sodišči za delovne spore in spore s področij 



          socialne varnosti 

          5.3.1. organizacija sodišč 

          5.3.2. potek postopka 

6.  ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter 

    temelji pravne ureditve Evropske unije 

    6.1.  veljavna ustavna ureditev, temeljne človekove pravice in 

          svoboščine 

    6.2.  organizacija pravosodja 

          6.2.1. organizacija sodstva 

                 6.2.1.1. ustavno sodišče 

                 6.2.1.2. redna sodišča 

                 6.2.1.3. specializirana sodišča 

          6.2.2. organizacija državnih tožilstev 

          6.2.3. organizacija državnega pravobranilstva 

          6.2.4. organizacija odvetništva 

          6.2.5. organizacija notariata 

    6.3.  organizacija državne uprave 

    6.4.  temelji pravne ureditve Evropske unije 

          6.4.1. pravna narava in vrste aktov Evropske unije 

          6.4.2. sodno varstvo v Evropski uniji 

 


