
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: 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., doc. dr. Ana Vlahek  

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 



1. Načini prenehanja gospodarskih 

subjektov 

2. Zgodovina insolvenčnega prava 

3. Temeljni pojmi in načela insolvenčnega 

prava 

4. Izbrana aktualna vprašanja stečajnega 

postopka 

5. Izbrana aktualna vprašanja postopka 

prisilne poravnave 

 

  

 
 
 
 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

 ZFPPIPP in druga relevantna zakonodaja s področja insolvenčnega prava  

 Plavšak, Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Tax-Fin-Lex, Abc Nepremičnine, Ljubljana, 2017  

 Plavšak, Lajevec, Levstek, Urejena sodna praksa, Tax-Fin-Lex, Abc Nepremičnine, Ljubljana, 
2017  

 Aktualni članki in drugo gradivo s področja insolvenčnega prava, sporočeno na predavanjih 

 
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.  

  

 
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. Znanja bo študent lahko 
uporabil tudi za polaganje pravniškega 
državnega izpita in posebnega izpita za 
stečajnega upravitelja. 
 

 
 
 

 
 



 
  

  

 
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: 

Izdelava in predstavitev obvezne 
seminarske naloge 
Končni pisni izpit 
 

25 % 
 
75 % 
 
 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Izr. prof., doc. dr. Ana Vlahek 
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].  
 

 
 
 


