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Namen priročnika »Pravo za vsakogar — Ignoratia Iuris Nocet« je osveščanje vsakega posameznika in 
posameznice na njihove pravice in dolžnosti kot državljani in kot posamezniki glede na sprejet pravni red 
Republike Slovenije. Velikokrat smo kot posamezniki podvrženi prisilnim ali dispozitivnim predpisom pravnega 
reda. Takrat je izjemnega pomena splošno znanje prava, ki nam omogoča pravočasno in za nas uspešno 
odzivanje na pravno relevantne položaje. Posameznik velikokrat sploh ne pozna svojih pravic in dolžnosti v 
posameznih pravnih situacijah, zato se velikokrat zgodi, da je posameznik neupravičeno procesuiran ali da 
izgubi določene pravne koristi iz pravnih razmerij. Da bi se izognili takšnim za posameznika negativnim pravnim 
in dejanskim položajem v družbi, je izjemnega pomena poznavanje splošnih pravic in obveznosti posameznika, 
ki izhajajo iz pravnih pravil. 
 

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).   
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VSEBINA PRIROČNIKA 

OSNOVE PRAVA  
 Družba, država, pravo 
 Pravni red 
 Pravno pravilo 
 Pravno razmerje 
 Pravni subjekti 
 Pravni objekti 
 Europska Unija 
 Mednarodna pravo 
 Ustavno pravo 
 

GOSPODARSKI SUBJEKTI 
 Pravo gospodarskih družb 
 Samostojni podjetnik posameznik 
 Družba z neomejeno odgovornostjo 
 Komanditna družba 
 Delniška družba 
 Komanditna delniška družba 
 Družba z omejeno odgovornostjo 
 Povezane družbe 
 Materialne in formalne spremembe gospodarskih 

družb 
 Prenehanje gospodarskih družb  

POGODBENE OBVEZNOSTI IN VREDNOSTNI PAPIRJI 
 Pogodba in pogodbene obveznosti 
 Utrditev obveznosti 
 Sprememba strank in obveznosti 
 Odškodninska razmerja 
 Prenehanje obveznosti 
 Vrste pogodb 
 Pojem vrednostnih papirjev 
 Plačilni instrumenti  

DELOVNA RAZMERJA   
 Pojem in značilnosti delovnih razmerji 
 Pogodba o zaposlitvi 
 Obveznosti pogodbenih strank 
 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
 Pravice in odgovornosti strank v delovnem razmerju 
 Participacija delavcev pri upravljanju 
 

 
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 -  PRAVO ZA VSAKOGAR Ignoratia Iuris Nocet 

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 e-knjige: ______ 
 
 
Kraj in datum:                                                  Podpis:   
          
                                                         ŽIG: 
Izpolnjeno naročilnico nam posredujte po elektronski pošti na naslov: lexiakov@gmail.com.   

http://www.leksiakov.si/

