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A) INSOLVENČNO PRAVO 
 
 
Postopek prisilne poravnave, stečaj in prisilna likvidacija 
 
Temeljni pojmi 
Postopki zaradi insolventnosti: postopek prisilne poravnave in stečajni postopki 
Prisilna likvidacija 
Finančna zavarovanja  
Kolizija zakonov in spori o pristojnosti 
Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom 
 
Stečaj banke 
Stečaj zavarovalnice 
Stečaj plačilnega sistema 
Stečaj borzno posredniške družbe 
Stečaj klirinško depotne družbe 
Stečaj družbe za upravljanje 
 
Pravi viri: 

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, z 
nadaljnjimi spremembami);  

- Zakon o bančništvu (ZBan-2, Uradni list RS, št. 25/15 z nadaljnjimi 
spremembami); 

- Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15); 
- Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ, Uradni list RS, št. 67/11 – uradno 

prečiščeno besedilo); 
- Zakon o sodnem registru (ZSReg, Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno 

besedilo, z nadaljnjimi spremembami);  
- Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih 

sistemih (ZPlaSSIED, Uradni list RS, št. 7/18 z nadaljnjimi spremembami); 
- Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Uradni list RS, št. 77/18); 
- Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3, Uradni list 

RS, št. 31/15 z nadaljnjimi spremembami); 
- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uradni list RS, 

št. 56 /99 in 45/08-ZArbit); 
- Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 

postopkih v primeru insolventnosti, OJ L 141, 5.6.2015, p. 19–72; 
- Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 

vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih 
podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, OJ L 173, 12.6.2014, p. 190–348; 

- Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v 
civilnih in gospodarskih zadevah, OJ L 351, 20.12.2012, p. 1–32; 

- UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency; 
- UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law; 
- Zakon o prevzemih (ZPre-1, Uradni list RS, št. 79/06 z nadaljnjimi 

spremembami); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0361
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0274
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3446
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- UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (Unitral 
Nations, New York, 2010). 

 
Literatura: 

- PLAVŠAK, Nina. Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-
Lex: ABC nepremičnine, 2017;  

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju z novelo ZFPPIPP-G, uvodna pojasnila Mojca Muha, GV Založba, 
Ljubljana, 2016;  

- Urejena sodna praksa k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Maja Lajevec, Mateja 
Levstek in dr. Nina Plavšak, Tax-Fin-Lex, Ljubljana, 2017; 

- mag. Saša Prelič: učbenik Stečajno pravo, Pravna fakulteta v Mariboru; 
- Matjaž Jan: Uredba ES o postopkih v primeru insolventnosti, Evro PP, 

Evropsko pravo in praksa, z dne 23.12.2004 (leto 2/10), GV Revije, Priloga; 
- dr. Miodrag Đorđević: Uporaba Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. 

maja 2000 o insolvenčnih postopkih, Podjetje in delo, št. 8/2006; 
- Dr. Miodrag Đorđević: Uporaba Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. 

maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti - Primeri iz mednarodne sodne 
prakse (Določitev mednarodne pristojnosti); 

- European insolvency regulation: article by article commentary, Moritz 
Brinkmann, München, C. H. Beck, Oxford, Chicago, Hart, Baden-Baden, 
Nomos, 2019; 

- EU and International Insolvency Proceedings Regulation (EU) 2015/848 on 
Insolvency Proceedings – Commerntary, Volume I and II, Alexander J. 
Belohlavek, Lex Lata B. V., The Hague, Netherlands, 2020. 

- JOVANOVIČ, D. (avtor in urednik), BRATINA, B. in GRAH LAZAR, P. 
Gospodarsko statusno pravo in prevzemno pravo. Maribor: Založba WD, 2020. 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/291601408
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/291601408


 

4 

 

B) SPLOŠNA PRAVNA ZNANJA 
 
 
Gospodarsko statusno pravo 
 

1. Skupne statusne pravne značilnosti gospodarskih subjektov 
 
Vrste gospodarskih subjektov: tipologija, majhne, srednje in velike družbe 
Spregled pravne osebnosti 
Firma: pojem, sestavina, varstvo 
Sedež: pojem, sprememba 
Dejavnost: pojem, razmejitev nasproti drugim poslom in funkcijam, prekoračenje 
dejavnosti, dejavnost v času stečaja in prisilne poravnave 
Pravna osebnost: pojem, nastanek in prenehanju 
Odgovornost za obveznosti 
Zastopanje in predstavljanje: pojem, vrste, učinki, prekoračenje pooblastil 
Sodni register: pojem, načela, vrste vpisov, podatki, ki se vpisujejo, postopek 
Poslovne knjige po Zakonu o gospodarskih družbah 
Konkurenčna prepoved 
 

2. Pravno organizacijske oblike gospodarskih subjektov 
 
Samostojni podjetnik posameznik: pojem, pridobitev in prenehanje statusa, posebnosti 
Družba z neomejeno odgovornostjo: ustanovitev, razmerja med družbeniki, razmerja 
nasproti tretjim osebam, spremembe v sestavi družbenikov, prenehanje 
Komanditna družba: pojem, razlike nasproti d.n.o. 
Komanditna delniška družba: temeljne značilnosti 
Evropska delniška družba: temeljne značilnosti 
Delniška družba: 

- pojem: d.d. kot kapitalska družba, pravna osebnost, odgovornost za obveznosti 
- osnovni kapital, premoženje družbe, rezerve, vezano premoženje, zakonski 

rezervni sklad 
- delnice: pojem, delnica kot del osnovnega kapitala, kot vrednostni papir, kot 

skupnost pravic delničarjev, vrste delnic in sorodnih listin, obveznice, 
amortizacija 

- ustanovitev d.d. 
- kaducitetni postopek 
- poustanovitev 
- prepoved vračila vložka, posledice kršitve 
- problematika pridobivanja lastnih delnic 
- prepoved finančne asistence 
- kapitalsko nadomestno posojilo 
- organi d.d.: uprava, nadzorni svet, upravni odbor, skupščina 
- odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora 
- odškodninska odgovornost zaradi vpliva tretjega 
- povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala 
- ničnost in izpodbojnost skupščinskih sklepov 
- evropska delniška družba 

Posebnosti komanditne delniške družbe 
Družba z omejeno odgovornostjo 

- pojem, pravna osebnost, odgovornost za obveznosti 
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- osnovni kapital, osnovni vložki, poslovni deleži, premoženje družbe, rezerve, 
vezano premoženje, zakonski rezervni sklad 

- kaducitetni postopek 
- prepoved vračila vložka, posledice kršitve 
- problematika pridobivanja lastnih deležev 
- kapitalsko nadomestno posojilo 
- prenos poslovnega deleža 
- pravice in obveznosti družbenikov in upravljanje družbe 
- povečanje, zmanjšanje osnovnega kapitala 
- enoosebna d.o.o. 
- izključitev in izstop družbenikov 
- prenehanje družbe 

Povezane družbe: pojem, vrste, vodenje in odgovornost obvladujoče družbe, 
odgovornost zastopnikov odvisne in obvladujoče družbe, zavarovanje odvisne družbe, 
zunanjih družbenikov in upnikov  
Statusno preoblikovanje (materialno in formalno), varstvo vseh deležnikov 
Gospodarsko interesno združenje: pojem, ustanovitev, dejavnost, odgovornost 
Zadruge: pojem, ustanovitev, članstvo, upravljanje, premoženje, odgovornost, 
prenehanje, poslovanje, revizija 
 
Pravni viri: 

– Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami); 

– Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami);  

– Zakon o sodnem registru (ZSReg, Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno 
besedilo, z nadaljnjimi spremembami); 

– Uredba o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07 z nadaljnjimi 
spremembami); 

– Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 
43/07 z nadaljnjimi spremembami ); 

– Zakon o prevzemih (ZPre-1, Uradni list RS, št. 79/06 z nadaljnjimi 
spremembami) 

– Zakon o zadrugah (ZZad, Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno 
besedilo); 

– Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91 z nadaljnjimi spremembami) . 
 

Literatura: 
– KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, 

Mirko, IVANJKO, Šime, KNEZ, Rajko, ODAR, Marjan, PIVKA, Hilda Marija, 
PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja, 
PŠENIČNIK, Dušan, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan. Veliki komentar 
Zakona o gospodarskih družbah. 2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do 
ZGD-1H. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014; 

– PODGORELEC Peter: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) neuradno 
prečiščeno besedila, z uvodnimi pojasnili k noveli ZGD-1K, Ljubljana, Uradni 
list, 2021; 

– IVANJKO, Šime, KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Korporacijsko pravo : 
pravni položaj gospodarskih subjektov. 2., dopolnjena in predelana izd. 
Ljubljana: GV založba; V Mariboru: Pravna fakulteta, 2009; 

– JOVANOVIČ, D. (avtor in urednik), BRATINA, B. in GRAH LAZAR, P. 
Gospodarsko statusno pravo in prevzemno pravo. Maribor: Založba WD, 2020. 
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– KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z 
novelo ZGD-1K. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2021. 

– KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z 
novelo ZGD-1J. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017.  

– KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z 
novelo ZGD-1I. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 

– KOCBEK, Marijan. Odškodninski in drugi zahtevki znotraj povezanih družb v 
dejanskem ter pogodbenem koncernu. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 
14. do 16. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2010. Str. 987-999. 
Podjetje in delo, Letn. 36, št. 6/7. 

– PLAVŠAK, Nina. Zakon o sodnem registru (ZSReg). 1. natis. Ljubljana: GV 
založba, 2007. 

– PODGORELEC, Peter, HAUPTMAN, Lidija (avtorja, urednika). Koncerni. 2. 
spremenjena in dopolnjena izdaja. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 
2021.  

– PODGORELEC, Peter. Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - 
analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS. Podjetje in delo: revija za 
gospodarsko, delovno in socialno pravo. 2013, 39, [št.] 5, str. 763-791. 

– PODGORELEC, Peter. Kapitalska posojila in zavarovanja. Podjetje in delo: 
revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. 2006, 32, 3/4, str. 528-550. 

– PODGORELEC, Peter. Ohranjanje osnovnega kapitala pri d.o.o. Podjetje in 
delo: revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. 2006, 32, 8, str. 1669-
1698. 

– PODGORELEC, Peter. Odgovornost družbenikov d.o.o. za obveznosti 
družbe. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. 
2005, 31, 8, str. 1739-1780. 

– PRELIČ, Saša (avtor, urednik), ZABEL, Bojan, IVANJKO, Šime, 
PODGORELEC, Peter, KOBAL, Aleš. Družba z omejeno odgovornostjo. 1. 
natis. Ljubljana: GV založba, 2009.  
 

 
Jamstveni sklad Republike Slovenije 
 
Pravice po Zakonu o jamstvenem skladu Republike Slovenije 
Uveljavljanje pravic 
Prehod terjatev 
Prehodne in končne določbe 
 
Pravni viri: 

– Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem 
skladu Republike Slovenije (ZJSRS, Uradni list RS, št. 78/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami).  
 
 

Delovna razmerja 
 
Sklenitev delovnega razmerja 
Posebnosti pogodb o zaposlitvi 
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca in 
prisilne poravnave 
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja 
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Pravni viri: 

– Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi 
spremembami);  

– Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP, Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi 
spremembami). 

 
Literatura:  

– Irena Bečan, Nataša Belopavlovič, Etelka Korpič Horvat, Barbara Kresal, 
Katarina Kresal Šoltes, Špelca Mežnar, Ivan Robnik, Darja Senčur Peček, 
Martina Šetinc Tekavc: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, 2. 
posodobljena in dopolnjena izdaja, GV, 2019.  

 
 
Obligacijska razmerja 
 
Temeljna načela 
Predpostavke za sklenitev veljavne pogodbe 

- soglasje volj, nastanek pogodbe, pogajanja, vrste in oblike pogodbe, podlaga 
pogodbe, napake volje, oblika pogodbe zastopanje, neveljavnosti - ničnost in 
izpodbojnost pogodbe 

Dvostranske pogodbe 
Spremenjene okoliščine 
Nezmožnost izpolnitve 
Čezmerno prikrajšanje 
Splošni pogoji pogodbe 
Povzročitev škode 

- splošna načela, krivdna odgovornost, odgovornost za drugega, odgovornost za 
delavce, nevarne stvari in dejavnosti, povrnitev škode 

Vrednostni papirji 
       -   pojem, vrste, razpolaganje  
Učinki obveznosti 

- povračilo škode - splošno, pogodbena kazen, izpodbijanje dolžnikovih dejanj 
Prenehanje obveznosti 

- izpolnitev, zamuda, drugi načini, novacija, zastaranje 
Vrste obveznosti 

- denarne obveznosti, deljive obveznosti, solidarne obveznosti 
Prodajna pogodba 

- splošno, sestavine pogodbe, obveznosti prodajalca in pravice kupca, garancija, 
pravne napake, obveznosti kupca, hramba blaga, povrnitev škode po razdrtju 
prodaje 

Licenčna pogodba 
Zakupna (najemna) pogodba 
Podjemna pogodba 

- splošno, nadzor, sklenitev po licitaciji, prevzemnikove obveznosti, odgovornost 
za napake, obveznosti naročnika, nevarnost, zastavna pravica 

Skladiščna pogodba 
      -     splošno, skladiščnica 
Poroštvo 
Nakazilo 
Pogodba o vodenju transkacijskega računa 
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 Pravni viri: 
– Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, z nadaljnjimi spremembami);  
– Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1; Uradni list RS, št. 77/18); 
- Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1, Uradni list RS, št. 

75/15 z nadaljnjimi spremembami);  
- Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih 

sistemih (ZPlaSSIED, Uradni list RS, št. 7/18 z nadaljnjimi spremembami). 
 

Literatura: 
– Obligacijski zakonik s komentarjem, I - IV knjiga, redaktorja dr. Miha Juhart in 

dr. Nina Plavšak, GV založba, Ljubljana 2003 – 2004; 
– PLAVŠAK, Nina, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato. Obligacije, splošni del: 

komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika: (1. do 434. člen in 1012. do 
1049. člen). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC nepremičnine, 2020; 

– Nina Plavšak, Gregor Dugar, Mojca Furlan, Miha Juhart, Renato Vrenčur, Bojan 
Zabel, Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika (OZ), 1. knjiga in 
Komentar ZVKSES ter Komentar PGU/2020, Tax-Fin-Lex in ABC 
Nepremičnine, Ljubljana 2020; 

– Nina Plavšak, Gregor Dugar, Miha Juhart, Karmen Lutman, Bojan Podgoršek, 
Jerneja Prostor, Martina Repas, Dejan Srše, Jernej Veberič, Bojan Zabel, 
Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika (OZ), 2. knjiga in Komentar 
ZNPosr, Tax-Fin-Lex in ABC Nepremičnine, Ljubljana 2021. 

 
 
Izvršilni postopek 
 
Temeljne določbe 
Predlog za izvršbo 
Ugovor tretjega 
Nasprotna izvršba 
Odlog in ustavitev izvršbe 
Izvršba za izterjavo denarne terjatve 
Izvršba na denarno terjatev dolžnika 
Izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve 
Zavarovanje 
 
Pravni viri: 

– Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami).   

Literatura: 
– dr. Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo, GV založba, Ljubljana 2003; 
– dr. Aleš Galič, Matjaž Jan, Hinko Jenull: Zakon o izvršbi in zavarovanju 

(vključno z novelo ZIZ-A), komentar novele in uvodna pojasnila, GV založba, 
Ljubljana 2002; 

– EKART, Andrej, RIJAVEC, Vesna. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ): z 
novelo ZIZ-L: razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega 
naloga za zamrznitev bančnih računov. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV 
založba, 2019. 530 str. Uvodna pojasnila. ISBN 978-961-247-408-9.  

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0274
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Kazensko pravo 
 
Kazniva dejanja zoper gospodarstvo - lažni stečaj, povzročitev stečaja z nevestnim 
gospodarjenjem, oškodovanje upnikov, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja 
in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti, zloraba notranje informacije, zloraba 
položaja ali pravic, poneverba, neupravičena uporaba  
 
Pravni viri:  

– Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni. list RS, št. 55/08 z nadaljnjimi spremembami); 
– Kazenski zakonik (KZ, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo z 

nadaljnjimi spremembami).  
 

Literatura:  
– Kazenski zakonik z novelama KZ-1F in KZ-1Gm, uvodna pojasnila Miha Šepec, 

GV Založba, Ljubljana, 2020; 
– dr. Ljubo Bavcon, dr. Alenka Šelih, dr. Damjan Korošec, dr. Matjaž Ambrož, dr. 

Katja Filipčič: Kazensko pravo, splošni del, 6. izdaja, Uradni list RS, Lj, 2020; 
– Damjan Korošec, Katja Filipčič in Stojan Zdolšek (ur.): Veliki znanstveni 

komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Uradni list Republike 
Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2018 in 2019. 
Knjige 1., 2. in 3.; 

– Liljana Selinšek, Kazensko pravo, splošni del in osnove posebnega dela, GV 
Založba, Ljubljana, 2009; 

– Liljana Selinšek, Gospodarsko kazensko pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006. 
 
 
Stvarno pravo 
 
Temeljna načela in temeljni pojmi stvarnega prava 
Posest 
Pridobitev in prenehanje stvarnih pravic (lastninska pravica, zastavna pravica, zemljiški 
dolg, stavbna pravica, služnosti, stvarno breme) 
Fiduciarna zavarovanja (prenos lastninske pravice v zavarovanje, odstop terjatve v 
zavarovanje) 
Pridržek lastninske pravice 
Večosebna lastninska razmerja 
 
 
Zemljiškoknjižno pravo 
 
Temeljna načela in temeljni pojmi zemljiškoknjižnega prava 
Razmerje med zemljiško knjigo in katastrom 
Vrste zemljiškoknjižnih vpisov (vknjižbe, predznambe, zaznambe, plombe, poočitve) 
Zemljiškoknjižni postopek 
Posebni zemljiškoknjižni postopki 
Uvedba polne informatizacije pri zemljiškoknjižnem poslovanju 
 

Pravni viri: 
- Stvarnopravni zakonik - SPZ; (Ur.l. RS, št. 87/02 z nadaljnjimi spremembami); 
- Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1 (Ur.l. RS, št. 58/03 z nadaljnjimi 

spremembami).  
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Literatura:  
– Juhart, Tratnik, Vrenčur, Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007;  
– PLAVŠAK, Nina (avtor, urednik), VRENČUR, Renato (avtor, urednik), JUHART, 

Miha, BOGATAJ, Nina, DUGAR, Gregor, HRASTNIK, Blaž, NAPOTNIK, Anita, 
OROŽ, Damjan, PODGORŠEK, Bojan, ZORMAN KRČ, Maja. Stvarno pravo: 
komentar Stvarnopravnega zakonika. 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC 
Nepremičnine, 2020; 

– PLAVŠAK, Nina, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato. Stvarnopravni zakonik 
(SPZ) z novelo SPZ-B : razširjena uvodna pojasnila. 1. natis. Ljubljana: Planet 
GV: ABC Nepremičnine, 2020; 

– JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, KORITNIK, Boštjan 
(avtor dodatnega besedila, urednik). Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno 
prečiščeno besedilo) : s komentarjem. 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list 
Republike Slovenije: Pravna fakulteta; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2018; 

– Tratnik, Vrenčur, Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi, INP Maribor, Maribor 
2008;  

– TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : 
(neuradno prečiščeno besedilo) ; Pravilnik o zemljiški knjigi ; Pravilnik o 
elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri. 3., spremenjena 
in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018; 

– Zborniki z dnevov stvarnega in zemljiškoknjižnega prava ter dnevov 
insolvenčnega prava: Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, GV 
Založba, Ljubljana, Tax-Fin-Lex, Planet GV (od l. 2010 dalje)  
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C) EKONOMSKA ZNANJA 
 
 
Ekonomika podjetja 
 
Namen: 
Obvladati temeljni ekonomski pojmovnik v zvezi s podjetji, njihovim knjigovodstvom in 
analiziranjem. 
 
Vsebina: 
1. Smoter in cilji delovanja, opredelitev izvajalnih, odločevalnih in informacijskih funkcij. 
2. Prvine poslovnega procesa: delovna sredstva, predmeti dela, angažirane storitve, 
zaposleni. Problemi amortiziranja in vrednotenje trošenja predmetov dela in 
angažiranih storitev. Dejanski obračun plač. 
3. Stroški. Razlika med stroški in izdatki. Vrste izvirnih stroškov. Razporejanje stroškov 
po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Vrednotenje proizvodov po polni lastni 
ceni, zoženi lastni ceni, proizvajalnih stroških in spremenljivih stroških. Vpliv obsega 
dejavnost na znesek stroškov: stalni stroški in spremenljivi stroški. Dodatni stroški in 
njihov pomen. 
4. Poslovni izid. Prihodki in razlika od prejemkov. Odhodki in razlika od stroškov. Vrste 
prihodkov in odhodkov. Dobiček in izguba. Načrtovanje poslovnega izida glede na 
obseg prodaje in znesek prihodkov od prodaje. 
5. Sredstva: osnovna sredstva, obratna sredstva, finančne naložbe. Stalna in gibljiva 
sredstva, dolgoročna in kratkoročna sredstva. Vrednotenje sredstev. Pojem aktivnih 
časovnih razmejitev. 
6. Obveznosti do virov sredstev: kapital in obveznosti. Pojem pasivnih časovnih 
razmejitev. 
7. Uvod v knjigovodstvo. Pojmovanje bilance stanja in izkazov. Pravila o medsebojni 
povezavi sprememb na sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodki in odhodki. 
Konti in pravila za knjiženje na njih. 
8. Uvod v analiziranje. Pojem kazalnikov: stopnja udeležbe, indeks, koeficient. Razlika 
med uspešnostjo in učinkovitostjo. Proizvodnost, gospodarnost in donosnost. 
Odpisanost osnovnih sredstev, izraba zmogljivosti osnovnih sredstev, obračanje 
sredstev, plačilna sposobnost podjetja. 
 
Literatura: 

– Odar  M., Hieng R., Koželj S., Prusnik M & Zupančič V.: Finančno 
računovodstvo za družbe, Slovenski inštitut za revizijo in Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 2011. 

– Turk I.: Uvod v poslovno ekonomiko, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 
2006. 

 
 
Izbrana poglavja iz slovenskih računovodskih standardov 
 
Namen: 
Obvladati temeljna določila slovenskih računovodskih standardov s poudarkom na 
slovenskem računovodskem standardu za nedelujoča podjetja. 
 
Vsebina: 
1. Osnove računovodstva in temelji knjigovodstva: cilji računovodskih izkazov, temelji 
računovodstva, vrste bilančnih sprememb, kontni okvir, konto, skupine kontov, razredi. 
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2. Pomen slovenskih računovodskih standardov: ustroj slovenskih računovodskih 
standardov, povezava z mednarodnimi računovodskimi standardi in pravni red 
Evropske skupnosti v zvezi z računovodskimi standardi. 
3. Temeljne računovodske predpostavke: predpostavka o delujočem podjetju, 
predpostavka nedelujočega podjetja, predpostavka nastanka poslovnih dogodkov. 
Kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in 
primerljivost. Merjenje sestavin računovodskih izkazov - izvirne vrednosti, dnevne 
vrednosti, iztržljive vrednosti, sedanje vrednosti in poštene vrednosti. 
4. Vrednotenje postavk sredstev po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja: 
osnovna sredstva, finančne naložbe, terjatve, zaloge in druga sredstva.  
5. Vrednotenje postavk obveznosti po računovodskem standardu za nedelujoča 
podjetja: kratkoročne in dolgoročne obveznosti, obveznosti do izločitvenih upnikov, 
obveznosti do ločitvenih upnikov, obveznosti nastale v času stečaja. 
6. Izdelava začetne bilance stanja: popis sredstev in obveznosti do njihovih virov, 
pravila izdelave začetne stečajne oziroma likvidacijske bilance s poudarkom na 
vrednotenju posameznih kategorij. 
7. Vodenje poslovnih knjig v stečajnem oziroma likvidacijskem postopku: pravila 
vodenja poslovnih knjig, knjigovodske listine, kontni okvir. 
8. Izdelava bilance stanja v stečaju in zaključne bilance: temeljna pravila bilanciranja, 
pravila izdelave bilance stanja, posebnosti podjetij, ki poslujejo v času stečajnega 
postopka. 
9. Izdelava izkaza poslovnega izida in vnovčitve stečajnega premoženja: temeljna 
pravila bilanciranja, pravila izdelave izkaza poslovnega izida in vnovčitve stečajnega 
premoženja. 
10. Izdelava izkaza denarnih tokov: temeljna pravila izdelave izkaza denarnih tokov, 
pravila izdelave izkaza denarnih tokov podjetja v stečaju. 
 
Pravni viri (vsi akti so objavljeni na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo: 
 

A. Slovenski računovodski standardi (predvsem SRS 39 – Računovodske 
rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji 
https://si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016 

 
Mednarodni standardi računovodskega poročanja  

 
B. Mednarodni standardi računovodskega poročanja (predvsem MSRP 5 – 

Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1126-
20210101&qid=1408602215971 

 
 
Izbrana poglavja iz poslovnih financ 
 
Namen: 
Obvladati osnovne pojme, načela in logiko poslovnih financ 
 
Vsebina: 
1. Temeljni cilj podjetja v tržnem gospodarstvu: Povezava ciljev finančne funkcije s 
ciljem podjetja. Neposredni cilji finančne funkcije. 
2. Dolgoročno investiranje: Možne dolgoročne naložbe. Dolgoročne lastniške in 
dolgoročne dolžniške naložbe. Proces odločanja o dolgoročnem investiranju. Čista 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1126-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1126-
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sedanja vrednost. Diskontna stopnja. Tveganje posamezne naložbe. Tveganje 
premoženja sestavljenega iz več naložb. Odnos med tveganjem in donosnostjo. 
Razpršitev naložb (diverzifikacija). Zahtevana donosnost. Vrednotenje delnic in 
obveznic. 
3. Dolgoročno dezinvestiranje. Razlogi (strateško-razvojni, finančni, subjektivni). Oblike 
dezinvestiranja. Vpliv dezinvestiranja na plačilno sposobnost podjetja. 
4. Dolgoročno financiranje. Obseg in sestava dolgoročnega financiranja. Sestava 
kapitala. Lastniški in dolžniški kapital. Optimalna sestava kapitala. Financiranje z 
dolgoročnimi vrednostnimi papirji. Navadne delnice, prednostne delnice, obveznice, 
zamenljivi vrednostni papirji. 
5. Plačilna sposobnost podjetja in njegov finančni položaj. Informacije o kratkoročni in 
dolgoročni plačilni sposobnosti in njihova izrazna moč. Finančna vsebina in informacije 
o kapitalski ustreznosti podjetja. Ocena nastanka plačilne nesposobnosti podjetja. 
Vplivi na denarni tok in njegova izrazna moč. Vplivi zadolženosti na podjetje, 
informacije o zadolženosti in njihova izrazna moč. Poslovni, finančni in celotni vzvod. 
Ukrepi za obvladovanje tveganja v zvezi s kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposobnostjo podjetja. 
6. Kratkoročno investiranje. Vrste kratkoročnih naložb. Kratkoročne finančne naložbe. 
Pozitivni in negativni vplivi povečanja zalog. Vpliv kratkoročnih naložb na povečanje 
donosnosti lastniškega kapitala. 
7. Kratkoročno financiranje. Namen kratkoročnega financiranja. Obseg kratkoročnega 
financiranja. Možne oblike kratkoročnega financiranja. 
8. Organiziranost finančne funkcije. Naloge finančne funkcije. Dejavniki, ki vplivajo na 
organiziranost finančne funkcije. 
9. Prevzemi, združitve in razdružitve podjetij. Vrste prevzemov. Temeljna metoda 
vrednotenja, na kateri temelji analiza prevzemov. Ocena stroškov kapitala. Oblike 
plačila pri prevzemih (združitvah). 
10. Finančna reorganizacija, stečaj in likvidacija. Glavni razlogi za težave v podjetju. 
Glavni razpoznavni znaki težav. Finančna reorganizacija brez stečajnega postopka. 
Stečajni postopek. Likvidacija.  
 
Literatura: 

– Kodeks poslovno-finančnih načel,  
https://si-revizija.si/datoteke/splosno/573/fin-kodeks_posfin_nacel-celotno.pdf 

– Kodeks poklicne etike poslovnega finančnika, 
https://si-revizija.si/datoteke/splosno/698/fin-Kodeks_poklic_etike_pf.pdf 

– dr. Dušan Mramor: Uvod v poslovne finance, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 
1993, 381 strani; 

– mag. Meta Duhovnik: Dolgoročno financiranje podjetja z vrednostnimi papirji, 
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 1995, 209 
strani; 

– dr. Živko Bergant: Osnove analize poslovanja, Ljubljana: Inštitut za poslovodno 
računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo, druga, dopolnjena izdaja, 2011. 

 
 
 

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Ljubljana, avgust 
2013 (ažurirano junija 2021).   


