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Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 
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program Pravo 
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Vrsta predmeta / Course type Obvezni strokovni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

45 45    90  6 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Klemen Podobnik 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 
Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Za vključitev v predmet mora imeti študent 
dokončan prvi do četrti semester študija 
oziroma ustrezna znanja s področja splošnega 
civilnega in korporacijskega prava. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Razvoj 
1.1. Temeljne značilnosti, razvoj in viri 
statusnega prava v tujih pravnih  
sistemih 
1.2. Razvoj statusnega prava na območju 
Slovenije 
1.2.1. Zakon o gospodarskih družbah (1993-
2006) 
1.2.2. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
1.3. Lastninjenje podjetij 
2. Tipologija gospodarskih subjektov 
2.1. Organizacije na področju gospodarstva 

  



(podjetja oziroma družbe, 
banke, zavarovalnice, zadruge) in 
negospodarstva (zavodi, društva, 
ustanove) 
2.2. Teorija podjetja 
3. Samostojni podjetnik 
4. Gospodarske družbe 
4.1. Splošno 
4.1.1. Pojem in razvoj 
4.1.2. Nastanek družbe (ust.akti, vpis v reg, 
preddr 
4.1.3. Skupne značilnosti družb 
4.1.3.1. Pravna sposobnost in dejavnost 
4.1.3.2. Premoženje in odgovornost za 
obveznosti 
4.1.3.3. Firma 
4.1.3.4. Sedež 
4.1.3.5. Zastopanje 
4.1.3.6. Sodni register 
4.1.3.7. Poslovna tajnost in konkurenčna 
prepoved 
4.1.4. Prenehanje družbe 
4.1.4.1. Statusne spremembe 
4.1.4.2. (Redna) likvidacija 
4.1.4.3. Stečaj 
4.1.4.3.1. Načela 
4.1.4.3.2. Pogoji za uvedbo 
4.1.4.3.3. Temeljne faze v postopku in organi 
postopka 
4.1.4.3.4. Pravne posledice začetka stečajnega 
postopka 
4.1.4.3.5. Izpodbijanje pravnih dejanj 
4.1.4.4. Prisilna poravnava 
4.2. Posamezne družbe 
4.2.1. Družba z neomejeno odgovornostjo 
(javna trgovinska družba) 
4.2.1.1. Pojem 
4.2.1.2. Ustanovitev 
4.2.1.3. Razmerja med družbeniki 
4.2.1.4. Odgovornost za obveznosti 
4.2.2. Komanditna družba 
4.2.2.1. Pojem 
4.2.2.2. Ustanovitev 
4.2.2.3. Razmerja med družbeniki 
4.2.2.4. Odgovornost za obveznosti 
4.2.2.5. Dvojna družba 
4.2.3. Tiha družba 



4.2.4. Družba z omejeno odgovornostjo 
4.2.4.1. Pojem 
4.2.4.2. Ustanovitev 
4.2.4.3. Razmerja med družbeniki 
4.2.4.4. Odgovornost za obveznosti 
4.2.5. Delniška družba 
4.2.5.1. Pojem 
4.2.5.2. Ustanovitev 
4.2.5.3. Pojem delnice, vrste delnic, pravice iz 
delnice 
4.2.5.4. Trg vrednostnih papirjev 
4.2.5.5. Upravljanje 
4.2.5.6. Organi vodenja in nadzora 
4.2.5.7. Odškodninska odgovornost članov 
orgnov vodenja in nadzora 
4.2.6. Položaj manjšinskih delničarjev 
4.2.8. Ničnostne in izpodbojne tožbe4.2.9. 
Komanditna delniška družba 
4.3 Evropska delniška družba (Societas 
Europaea) 
4.3.1. Razvoj evropskega societetnega prava 
4.4. Koncern in holding 
4. 5. Statusno preoblikovanje družb 
 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Ivanjko-Kocbek: Korporacijsko pravo, GV Založba, Ljubljana 2003 
Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, GV Založba, Ljubljana 2007 
Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-
rs.si)  

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je slušatelju ponuditi 
strukturirano znanje področja prava 
gospodarskih subjektov, predvsem kar zadeva 
njihovo ustanavljanje, delovanje, notranjo 
organizacijo in vodenje ter nadzor in 
statusnopravna preoblikovanja. Poseben 
poudarek je namenjen predvsem 
gospodarskim družbam. Slušatelji pridobivajo 
tudi praktična znanja v zvezi z ustanavljanjem 
teh subjektov, njihovim upravljanjem ter 
postopki za prenehanje takšnih subjektov. 

  

   

http://www.dz-rs.si/
http://www.dz-rs.si/


Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo študent 
sposoben izkazati razumevanje temeljnih 
pravnih instrumentov s področja, jih razvrščati 
v konkretnih situacijah. Študent bo sposoben 
argumentirano interpretirati zakonske določbe 
s področja in spremljati ter analizirati sodno 
prakso. 
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno 
uporabiti pri delovanju gospodarskih subjektov 
ter različnih oblikah sodnih in upravnih 
postopkov. 
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih, 
povezanih z delovanjem gospodarskih 
subjektov; sposobnost pravniškega sklepanja, 
izdelava enostavnejših zapisov pravnih poslov 
(ustanovitveni akti, družbene pogodbe), 
prenos znanja v različne oblike vlog v 
postopkih. 
Študenti povezujejo pridobljena znanja 
predvsem z drugimi predmeti s področja 
civilnega in gospodarskega prava, pomembno 
je tudi povezovanje s postopkovnimi predmeti. 
Predmet zagotavlja vsebinske podlage 
nekaterih vlog v sodnih in posebnih upravnih 
postopkih (sodni register, postopki pred UVK). 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

predavanja (posredovanje temeljnih 
teoretičnih znanj) 
seminar (analiza sodne prakse, analiza 
konkretnih zakonskih in pravnoposlovnih 
določb, reševanje hipotetičnih problemov, 
obravnava izdelkov samostojnega dela)  
drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
študentskih izdelkov za obravnavo na 
seminarju)    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Pisni izpit po koncu semestra. Za 
pristop k izpitu mora študent izdelati 
eno seminarsko nalogo.  
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od  

Type (examination, written, coursework, 
project): 



1 - 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL 
in pravil Pravne fakultete. 
 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 
PODOBNIK, Klemen. Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb, Zaključno poročilo 
o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-
2013". Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, nov. 2009. 29, 7 f.  
PODOBNIK, Klemen. Korporacijsko pravo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe : Posvet ob uveljavitvi Lizbonske 
pogodbe, Ljubljana, 20. jan. 2010. Ljubljana, 2010. 
PODOBNIK, Klemen. Pravo družb v EU. V: Vključevanje Slovenije v evropski pravni red : Strokovno gradivo, 
6. in 7. februarja, Portorož 2003. Ljubljana: GV, 2003. 
 
 


