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P R E D N A R O Č I L O 

mag. Matjaž Kovač 

SKLEPANJE POGODB 
 

 

Avtor: mag. Matjaž Kovač 
Leto izdaje: maj 2023 
Založba: LEKSIAKOV d.o.o., založništvo 
Vezava: e-knjiga 
Štev. strani: 230 
Cena: 30,00 €   

 
Pogodba nastane, če so dani zakoniti predpogoji za veljavnost pravnega posla. Pogodba je pravno dejanje le v primeru, če 
pravo določa zanjo pravne posledice. Temeljni elementi obligacijske pogodbe so: sposobnost pogodbenih strank za 
sklenitev pogodbe; soglasje volj pogodbenih strank; možen oziroma dopusten predmet pogodbe; veljavna pravna podlaga 
pogodbe in potrebna oblika, če se ta zahteva. Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki zedinita o njenih bistvenih 
sestavinah, ko dosežeta soglasje volj. Posamezna pogodbena razmerja lahko po vsebini delimo na več vrst. V skupino 
pogodb o  odsvojitvi spadajo tista pogodbena razmerja, v katerih  upnik, pridobi na stvari, ki je predmet pogodbe, stvarno 
pravico, medtem ko pri pogodbah o uporabi upnik pridobi na predmetu pogodbe obligacijsko pravico. Največjo skupino 
tvorijo pogodbena razmerja glede storitev. Pri le teh ima upnik terjatev na neko storitev. Med ta pogodbena razmerja 
spadajo podjemniške pogodbe, mandatne pogodbe, shranjevalne pogodbe in prevozne pogodbe. 
 

O AVTORJU 

Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za gospodarsko pravo, pogodbeno pravo in davke ter zelo 
ploden avtor na omenjenih področjih. Avtor je visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo 
na Alma Mater Europaea – Evropski Center Maribor in pripravljavec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. 
Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka (Davčni inštitutu Maribor 2003), 
strokovnega dela Prevozne pogodbe, (Uradni list RS d.o.o., 2007), priročnika Davki od A do Ž (Založniška hiša 
Primath d.o.o., 2008), strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo (Planet GV d.o.o., 2009) in 
strokovne monografije Finančne storitve (De Vesta Maribor, 2011) ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina 
(De Vesta Maribor, 2011) in Zlatega pravila za uravnoteženost javnih financ (De Vesta Maribor, 2012).   

 



 LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o., Knafelčeva 30, 2000 Maribor 
matična številka: 7055617000, davčna številka: SI49442422, TRR: SI56 0201 5026 1925 038 NLB d.d.,   

 

 

VSEBINA PRIROČNIKA 
 
 Temeljni pojmi pogodbenega prava;   
 Vrste pogodbenega razmerja;   
 Sklepanje pogodb;   
 Oblike neveljavnosti pogodb;   
 Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti;   
 Spremembe upnika in dolžnika;   
 Zavarovanje pogodbenih obveznosti;   
 Prenehanje pogodbenih obveznosti;   
 Odškodninska obveznost; 
 

 Pogodbe o odsvojitvi: 
 Pogodbe o uporabi:  
 Pogodbe o storitvah: 

 

 
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 
gospodarskega, pogodbenega in delovnega prava, prava javnih naročil in javno zasebnega partnerstva ter gradbenega 
prava. Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih posvetovanjih in konferencah s področja prava in ekonomije. Z 
različnim založbami in institucijami sodelujemo pri izdajanju člankov, publikacij in strokovnih monografij.  

Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si 
 
 

NAROČILNICA 

mag. Matjaž Kovač - SKLEPANJE POGODB  

Naročnik (ime in priimek/podjetje): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ime in priimek izvrševalca naročila (v primeru, da naročate za podjetje): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Naslov naročnika: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________ 
 
E- Pošta: _________________________________________ 
 
Davčna številka:__________________________________ 
 
PODATKI O NAROČENI KNJIGI 
 
št. izvodov: _______ 
 
 
 
Kraj in datum:                                                  Podpis:   
          
                                                         ŽIG: 
 

Izpolnjeno naročilnico nam posredujte po elektronski pošti na naslov: lexiakov@gmail.com.   

http://www.leksiakov.si/

