
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Insolvenčno pravo 

Course title:  

     

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 

Modul:  
Civilno procesno pravo, 

Gospodarsko pravo 
 

1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Ana Vlahek  

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Za vključitev v predmet mora imeti kandidat 
opravljeno prvo stopnjo univerzitetnega 
študija prava ali prvo in drugo stopnjo študija 
prava po bolonjskem programu ali ustrezna 
znanja s področja insolvenčnega prava. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Načini prenehanja gospodarskih 

subjektov 

2. Zgodovina insolvenčnega prava 

3. Temeljni pojmi in načela insolvenčnega 

prava 

4. Osnovni gabariti postopkov zaradi 

insolventnosti 

  



5. Aktualna vprašanja stečajnega 

postopka 

6. Aktualna vprašanja postopka prisilne 

poravnave 

7. Preventivno prestrukturiranje 

8. Primerjalno in mednarodno 

insolvenčno pravo 

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

Plavšak: ZFPPIPP z novelami – uvodna pojasnila (več knjig, GV Založba, Ljubljana, 2008 – 2014). 

Več avtorjev: Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, Zbornik, GV Založba, Ljubljana, zborniki 
2009 – … . 

Prelič: Stečajno pravo, Pravna fakulteta v Mariboru, Maribor, 1999. 

Bork: Einführung in das Insolvenzrecht, 6. Auflage, JZ , Mohr Siebeck, 2012. 

Good: Principles of Corporate Insolvency Law, 4th Ed., Sweet & Maxwell, 2011. 

Moss, Fletcher, Isaacs: The EC Regulation on Insolvency Proceedings, Oxford University Press, 
Oxford, 2009. 

Ter na predavanjih, v ŠIS ali na spletnih straneh PF sporočena literatura, datoteke, spletne strani 
in drugo gradivo. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi teoretična 
in praktična znanja o postopkih zaradi 
insolventnosti. Predmet naj slušatelje usposobi 
tudi za sodelovanje v relevantnih zunajsodnih 
in sodnih postopkih. Posebej se osredotoča na 
obravnavo zgodovinskega razvoja 
insolvenčnega prava in primerjalnopravne ter 
mednarodnopravne ureditve tega področja. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Pri študiju tega predmeta bo študent spoznal 
oz. poglobil glavne institute insolvenčnega 
prava ter se dodatno seznanil z nekaterimi 
aktualnimi temami postopkov zaradi 
insolventnosti ter postopkov preventivnega 
prestrukturiranja, pa tudi s tem, kako se je 
insolvenčno pravo v svetu razvijalo in kako je 
danes urejeno v različnih tujih ureditvah in na 

 
 
 

 
 



mednarodni ravni. Znanja bo študent lahko 
uporabil tudi za polaganje pravniškega 
državnega izpita in posebnega izpita za 
stečajnega upravitelja. 
Študent se bo usposobil tudi za oblikovanje 
odločitev v primeru insolventnosti. 
Insolvenčno pravo je tesno povezano z 
nekaterimi področji gospodarskega prava, kot  
je na primer pravna ureditev knjigovodstva, 
povezuje se tudi s čistimi ekonomskimi 
predmeti, kot sta na primer mikroekonomija in 
poslovodstvo. Vsebinsko je prepleteno 
predvsem tudi s splošnim civilnim pravom, 
stvarnim pravom, dednim pravom, 
korporacijskim pravom, s postopkovnega 
vidika tudi s civilnim procesnim pravom in 
izvršbo ter zavarovanjem. 
   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

1. predavanja (posredovanje teoretičnih 
znanj). 
2. seminarji (predstavitve seminarskih nalog z 
analizo primerov iz prakse). 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Pisni izpit, 
ocena obvezne seminarske naloge, ki se 
upošteva pri končni oceni. 

 70 % 
 30 % 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Kramberger Škerl, Jerca, Vlahek, Ana. Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Property and 
trust law). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, 
2016. 

Vlahek, Ana. Pogodbeni prenos lastninske pravice na premičninah v evropskem pravnem 
prostoru, (Zbirka Scientia iustitia, 18). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 417 str., zvd. ISBN 978-
961-247-161-3. [COBISS.SI-ID 253785344]. 

Vlahek, Ana. Priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah. Zbornik znanstvenih razprav, 
ISSN 1854-3839, 2006, letn. 66, str. 309-332. [COBISS.SI-ID 8206417]. 

Juhart, Miha (avtor, urednik), Tratnik, Matjaž (avtor, urednik), Vrenčur, Renato (avtor, avtor 
dodatnega besedila, urednik), Berden, Andrej, Keresteš, Tomaž, Rijavec, Vesna, Vlahek, Ana. 
Stvarnopravni zakonik (SPZ) : s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. 
Ljubljana: GV založba, 2004. 1077 str. ISBN 86-7061-351-4. [COBISS.SI-ID 214515712]. 



 


