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SPLETNI SEMINAR 

 PRAVNI VIDIKI UPRAVLJANJA 

GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 

 

ki bo potekal v torek 22. junija 2021 od 9 do 12. ure preko platforme ZOOM 
na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja 

 

 
Moderen in uspešen ekonomist mora dandanes v 
splošnih okvirih poznati celotno področje delovanja 
poslovne organizacije, kateri pripada. Velik del te 
poslovne organizacije zavzemajo tudi odločitve na 
področju prava. Pametne, preudarne, hitre in 
koristne odločitve na poslovnem področju so lahko 
eden od osnovnih gonilnih sil nekega poslovnega 
sistema, ki mu dajejo prednost pred ostalimi 
poslovnimi sistemi na trgu. Pri tem ima poznavanje 
pravnih zakonitosti tako materialnih kot tudi 
procesnih eno od odločilnih vlogo pri boju s 
konkurenco na ekonomskem in finančnem trgu. 
 
Urejanje notranjih razmerij v gospodarskih družbah je 
v glavnem prepuščeno družbenikom, ki ta razmerja 
avtonomno in natančno urejajo v statutu, družbeni 
pogodbi in drugih aktih družbe.   
 
Pogodbeno pravo je del civilnega prava, kjer je kot 
temeljni element označena avtonomija volje strank. Z 
uveljavitvijo nove delovnopravne zakonodaje se je pri 
nas uveljavil pogodbeni princip urejanja delovnih 
razmerij. 
 
Intelektualna lastnina je samostojno pravno področje, 
saj zakon določa vrsto in vsebino teh pravic, njihov 
obseg in način pridobitve, način uveljavljanja pravic v 
primeru njihove kršitve, vrste in dovoljene oblike 
gospodarskega izkoriščanja ipd. 
 
Ne izgubljajte časa in pridite po nekaj novega znanja, 
zamisli, pomoči, ki jo boste dobili na interaktivnem 
predavanju preko ZOOMA. 

VSEBINA SPLETNEGA SEMINARJA 
 Korporacijsko upravljanje – novost ali že utečena 

oblika   
 Pomembnost ureditve pogodbenih razmerij med 

gospodarskimi subjekti 
 Urejanje delovnih razmerij v zasebnem sektorju   
 Kako znižati davčno breme gospodarskega 

subjekta?  
 Uveljavljanje pravic industrijske in intelektualne 

lastnine v gospodarskem subjektu 
 Prisilna poravnava in ostali insolvenčni postopku 

v gospodarskem subjektu 
 Možnost razprave in odgovori na zastavljena 

vprašanja 
 
PREDAVATELJ 

mag. Matjaž Kovač univ.dipl.prav.,  
magister pravnih znanosti, strokovnjak 
za javna naročila, gospodarsko pravo in 
davke, visokošolski predavatelj za 
predmetno področje Pravo ter 
doktorski kandidat na področju 
mednarodnega finančnega in davčnega 

prava. 
 

LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne storitve 

d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na področju prava, 

ekonomije in davkov. Samostojno ali skupaj s partnerji že 

nekaj let uspešno prirejamo različne vrste izobraževanj na 

temo ekonomije in prava. Prav tako sodelujemo na različnih 

mednarodnih posvetovanjih in konferencah s področja 

prava in ekonomije.  

Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si 

http://www.leksiakov.si/
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KOTIZACIJA IN PLAČILO 

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za 

posameznega udeleženca je 79,00 € (brez DDV).  

Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, 

gradivo v elektronski obliki, odgovore na 

vprašanja v živo. 

Spletni seminar bo potekal v živo preko 

videokonferenčne platforme, zato potrebujete 

internetno povezavo in zvočnike. 

Kotizacijo nakažite na:  

TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d. 

sklic SI00 20210622 

 

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA 
 
Prijave sprejemamo do 21. junija 2021. 
 
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov: 
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na spletni 
seminar:  spletni seminar – Pravni vidiki 
podjetja 
 
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri 
dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili 
tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali 
administrativne stroške v višini 30% kotizacije, 
pri kasnejši odjavi pa v celoti. 
 
V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih 
več kot 7 udeležencev, dogodek odpade in 
dobite povrnjeno celotno kotizacijo. 

 

 
PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR 

PRAVNI VIDIKI UPRAVLJANJA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
 

Na seminar prijavljamo 
1. 

2. 

3. 

4. 

 
naziv subjekta: 
___________________________________________________________________________________________ 
naslov subjekta: 
___________________________________________________________________________________________ 
davčna št.:      matična št: 

telefon:    fax:   e-pošta: 

 
sem/nisem zavezance za DDV 
 
 
Kraj in datum: Žig Podpis odg.osebe 

Ob prijavi je potrebno napisati število zaposlenih v organizaciji in številu let delovanja (da se predavanje usmeri v ciljno 

publiko). 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si 

Dodatne informacije dobite na e-pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879 

mailto:info@leksiakov.si
mailto:info@leksiakov.si

