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1. Kaj je konkurenčna klavzula pri delovnem razmerju in koliko vrst jih poznaš? 

2. Kaj so in kaj določajo INCOTERMS klavzule.   

3. Kaj je to javna služba, njena načela in kdo jo opravlja? 

4. Kaj je avtorska pravica koliko vrst jih poznaš in koliko časa traja? 

5. Kaj je odločba v upravnem postopku in kako je sestavljena? 

6. Kdo lahko sklene prevozno pogodbo in katere pogoje mora izpolniti prevoznik za 

   opravljanje prevozov po cesti? 

7. Kako se pridobi pravice industrijske lastnine v RS in v tujini? 

8. Katere so bistvene sestavine vrednostnega papirja? 

9. Kdo odloča o upravnih zadevah na prvi in na drugi stopnji? 

10. Kdo lahko začne upravni postopek in koliko časa lahko traja? 

11. Kaj je bistvo zavarovalne pogodbe?   

12. Kaj je bistvo pogodbe o zaposlitvi in katero razmerje na podlagi nje nastane?  

13. Kateri so izkazni vrednostni papirji in njihov pomen?    

14. Katere so pravice intelektualne lastnine? 

15.  Kaj je vrednostni papir in kako se prenašajo pravice iz tega papirja?   

16. Kaj je patent s skrajšanim trajanjem in koliko časa traja?    

17. Kakšna je razlika med javno in državno upravo ter katere institucije jo predstavljajo?  

18. Kakšno odškodninsko obveznost predstavlja shranjevalna pogodba? 

19. Katere so materialne pravice avtorja? 

20. Opredeli razliko med pogodbo o zaposlitvi in pogodbo o delu (podjemno pogodbo)´? 

21. Kakšna je odškodninska odgovornost delodajalca do delavca? 

22. Kakšna je razlika med primarno in sekundarno evropsko zakonodajo?   

23. Kaj je delovno razmerje, katere elemente vsebuje in kako nastane? 

24. Kaj je bistvo prodajne pogodbe? 

25. Kakšna je razlika med pravnimi in stvarnimi napakami na predmetu prodaje?              

26. Kakšna je pravica kupca v primeru stvarnih napak na blagu? 

27. Kaj je bistvo obveznih zavarovanjih v prometu? 

28. Kaj je upravni postopek in kje se uporablja? 

29. Kaj je patent in kakšno je njegovo varstvo? 

30. Od česa je odvisna višina premije pri zavarovalni pogodbi? 

31. Kakšna je razlika med skladiščno in shranjevalno pogodbo? 

32. Kaj je bistvo varstva potrošnikov? 

33. Kdo je prevoznik in katere pogoje mora izpolnjevati za prevoz po cest? 

34. Kakšna je odškodninska odgovornost prevoznika pri prevozu blaga po cesti in kdaj se to 

odgovornost lahko izključi? 

35. Kakšna je razlika med linijskim in prostim prevozom? 

36. Kakšna je odškodninska odgovornost prevoznika pri prevozu potnikov po cesti? 

37. Kakšna je razlika med pozavarovanjem in nadzavarovanjem? 

38. Kaj je upravni postopek in koliko vrst jih poznaš? 
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