
PRAVNI VIDIKI POSLOVANJA 
PODJETNIKA



Podjetnik
Ø gospodarski subjekt, ki na trgu opravlja pridobitno

dejavnost

Ø organiziran je kot gospodarska družba (najpogosteje kot
družba z omejeno odgovornostjo) ali kot samostojni
podjetnik posameznik



Dejstva prakse
Ø Podjetniki so strokovnjaki svojega področja (dobri krovci),

nimajo pa pravnega znanja, samostojni podjetniki in mala
podjetja praviloma tudi nimajo sredstev za pravno pomoč,
niti pravnika v podjetju, zato so v osnovi manj zaščiteni.

Ø Poslovne situacije in razmerja, v katera vstopajo podjetniki v
okviru svojega poslovanja, lahko imajo zanje dolgoročne
neugodne posledice (nelikvidnost, izvršbe, stečaj itd.).

Ø Podjetniki z osvojitvijo osnovnega pravnega znanja:
ü pomislijo o nevarnostih, ki jih lahko prinesejo poslovne situacije, že pred/ob sklepanju

posla;
ü velikokrat že sami preprečijo neželene težave z uporabo vnaprej pripravljenih pogodb,

obrazcev/tiskovin;
ü pravočasno prepoznajo potrebo, da se v pogodbo vključijo instituti za zavarovanje

njihovih pogodbenih interesov ter si takrat poiščejo pravno pomoč.



Gospodarsko pravo
• STATUSNO PRAVO: pravna pravila, ki urejajo pravni

status gospodarskih subjektov, njihovo ustanavljanje in
prenehanje, notranjo organizacijo itd.

• PRAVO GOSPODARSKIH POSLOV: pravna pravila,
ki urejajo pravne posle, ki jih sklepajo gospodarski
subjekti (gospodarske pogodbe)



Osnovne značilnosti pogodbenega prava
Ø Gospodarske pogodbe ureja Obligacijski zakonik (OZ)

Ø Temeljna načela pogodbenega prava:
• načelo dispozitivne narave zakonskih določb in svoboda urejanja obligacijskih razmerij: stranki

lahko svoje razmerje uredita svobodno in drugače, kot je določeno v OZ (ne pa v nasprotju z
ustavnimi načeli, prisilnimi predpisi in moralo)

• načelo enakopravnosti udeležencev: nobena pogodbena stranka naj nima močnejšega pravnega
položaja (splošni pogoji poslovanja, ki so vnaprej pripravljeni s strani ene pogodbene stranke in so
sestavni del pogodbe, se v primeru nejasnosti razlagajo v korist druge stranke; če so določila
splošnih pogojev nepoštena pa so nična in se ne uporabijo)

• načelo enake vrednosti dajatev: vrednost dajatve ene stranke je enaka plačilu, ki ga da druga
stranka (zato institut spremenjenih okoliščin: nastopiti morajo po sklenitvi pogodbe in niso odvisne
od volje strank – restriktivna razlaga v primeru klavzule »ključ v roke«)

• načelo vestnosti in poštenja, prepovedi povzročanja škode: vestno in pošteno ravnanje v fazi
sklenitve, izpolnitve posla, vzdržati se vsakega ravnanja, s katerim bi utegnili drugi stranki
povzročiti škodo

• načelo dolžnosti izpolnitve obveznosti: obveznosti dolžnika, da obveznost izpolni, ter pravica
upnika, da izpolnitev zahteva



Osnovne značilnosti pogodb

Ø OZ ureja različne tipe/vrste pogodb (podjemno, prevozno, skladiščno, trgovinsko
zastopanje itd.), izbira je odvisna od pogodbenega namena strank.

Ø Zaradi načela svobode urejanja obligacijskih razmerij ni numerus clausus (omejenega
števila) pogodb, stranke lahko sklepajo t.i. mešane pogodbe (kombinacija več vrst pogodb).

Ø (Nekatere) predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe:
• svobodna volja (pogodba ne sme biti sklenjena v zmoti, prevari, pod vplivom sile ali

grožnje);
• poslovna sposobnost: pogodbo sklene samostojni podjetnik, za pravno osebo pa njen

zakoniti zastopnik (direktor) ali prokurist (razen pogodbe, s katero se odtuji ali
obremeni nepremičnina) vsaka druga oseba mora imeti njihovo pisno pooblastilo;

• oblika: za sklenitev pogodbe se ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon določa, da
se mora pogodba skleniti v pisni obliki (pogodbe glede nepremičnin, gradbena
pogodba itd.) ali če tako določita stranki.

Ø Bistvene sestavine pogodbe (bistveni sestavni deli): odvisne so od vrste pogodbe (potrebno
jih je poznati, soglasje strank glede teh sestavin je trenutek sklenitve posla) (razen če se za
pogodbo zahteva ali se stranki dogovorita za pisno obliko).



Faze sklenitve posla
Sklenitev posla poteka skozi več faz, zato je pomembno
poznavanje pravne narave posamezne faze in posledic, ki
jo lahko ima za podjetnika:

Ø pogajanja

Ø ponudba

Ø sprejem ponudbe – sklenitev pogodbe



Kaj so pogajanja
Pogodbeni stranki se dogovarjata o vsebini bodoče
pogodbe:
• o delih, ki morajo biti opravljena (naročnik predloži popis del iz

projektne dokumentacije – pomembna je presoja obsega del zaradi določitve
cene in roka izvedbe),

• o oblikovanju cene za delo (cena se lahko določi z različnimi
klavzulami),

• o rokih izvedbe (zaradi preprečitve zamude pri izvedbi),

• načinu plačila (avans, situacije, rok zapadlosti, dogovor za plačilo avansa
vsaj za material, za plačilo neposredno od investitorja),

• o garanciji za opravljena dela in zavarovanju za dobro in
kvalitetno izvedbo del (menica, bančna garancija itd.),

• o pisni obliki bodoče pogodbe itd..



Razlika med pogajanji in sklenitvijo pogodbe

Ø Pogajanja pred sklenitvijo pogodbe stranki ne zavezujejo
v smislu, da bi morali druga drugi izpolniti tisto, o
čemer sta se pogajali in jih lahko vsaka stranka prekine,
kadar koli hoče.

Ø Odškodninska odgovornost za “nepoštena pogajanja”
Stranka je v določenih primerih dolžna drugi stranki povrniti škodo, in sicer v
primeru:
• da se je pogajala brez namena skleniti pogodbo in tako drugi stranki povzročila

škodo,
• stranka, ki se je pogajala z namenom sklenitve pogodbe, pa je ta namen brez

utemeljenega razloga opustila in tako drugi stranki povzročila škodo.



Ponudba
Ø Ponudba je enostranska izjava volje, ki je podana

določeni oseb in vsebuje vse bistvene sestavne dele pogodbe
(za podjemno pogodbo: vrsta dela in cena).

Ø Za ponudbo velja oblika, ki velja za pogodbo (za podjemno
pogodbo zakon ne določa pisnosti, razen če jo določita stranki).

Ø Ponudba ponudnika veže:
• če je v ponudbi določen rok za njen sprejem (opcija ponudbe), do

izteka roka,
• če rok ni določen, za čas, ki je običajno potreben za sprejem

ponudbe.



Sprejem ponudbe in trenutek sklenitve pogodbe

Ø Naslovnik ponudbo sprejme ali zavrne:
• z izjavo (velja oblika, ki velja za ponudbo/pogodbo) ali
• če kaj stori, kar se na podlagi ponudbe, prakse med

strankama ali običaju lahko šteje za izjavo o sprejemu
– konkludentna dejanja (npr. plača ceno).

Ø Ko naslovnik ponudbo sprejme, je pogodba sklenjena.



Podjemna pogodba
Ø Podjemna pogodba, tudi pogodba o delu, redkeje tudi izraz delovršna pogodba, v

praksi se uporabljajo izraz pogodba o sodelovanju, izvajalska/podizvajalska pogodba,
pogodba o opravljanju storitev itd.;

Ø Ena pogodbena stranka (podjemnik / izvajalec) se zaveže opraviti določeno delo,
druga stranka (naročnik) pa se zaveže za opravljeno delo plačati;

Ø Predmet podjemne pogodbe so lahko različne vrste dela: izdelava ali popravilo
stvari, fizično ali intelektualno delo itd.;

Ø Podjemnik pri opravljanju dela ni vezan na navodila naročnika glede izvršitve posla,
samostojno se odloča, kako bo delo opravil, je pa odgovoren za dosego
dogovorjenega rezultata – izvršitev dela;

Ø Za veljavno sklenitev zadošča že ustni dogovor, vendar je priporočljivo, da jo stranki
skleneta v pisni obliki (jasno opredeliti že v fazi pogajanj, da stranki določata, da
mora biti pogodba sklenjena pisno);

Ø Bistvena sestavna dela, brez katerih pogodba ni sklenjena, sta:
• definicija predmeta pogodbe (npr. izdelava strešne kritine),
• plačilo (v kolikor višina plačila ni izrecno dogovorjena, jo lahko določi tudi

sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin posla).



Zakaj skleniti pisno podjemno pogodbo

Ø Praksa pokaže, da se stranke jasno zapisanih
dogovorov veliko bolj držijo.

Ø Razlaga volje strank in razumevanja dogovorov ni
sporna, velja kot je zapisano.

Ø V primeru spora, zaradi lažjega dokazovanja, kaj je
bilo dogovorjeno.



Vsebina podjemne pogodbe

Ø Jasno definiran predmet pogodbe - OBSEG POGODBENIH
DEL
• priloga pogodbe naj bodo: popis del iz projektne dokumentacije,

ponudba z navedbo količin itd.

Ø Opredeliti, kaj se šteje za DODATNA DELA IN PLAČILO
ZANJE: vsa dela, ki v predmetu pogodbe niso zajeta, se
zaračunajo posebej po ceni iz ponudbe izvajalca:
• pridobiti pisno naročilo/zahtevo naročnika – vnaprej pripravljena

tiskovina izvajalca,
• pripraviti pisno ponudbo za dodatna dela,
• od naročnika pridobiti pisno potrditev ponudbe – zadošča že

podpis naročnika na ponudbi,



Ø POGODBENA CENA: uporabiti poslu ustrezno klavzulo za določitev
cene:
• klavzula »cena na enoto mere«: stranki določita ceno za posamezno

mersko enoto (ki je lahko vrsta dela/količina materiala), po kateri se
izračunava ceno (cena je odvisna od količine opravljenega
dela/vgrajenega materiala);

• klavzula »skupaj dogovorjena cena« določa ceno na enoto mere, le
da je v tem primeru kot enota, po kateri se izračunava cena, določena
neka obsežnejša celota (na primer celoten objekt je enota – če je več
objektov, se število objektov pomnoži s ceno enote);

• klavzula »ključ v roke«: stranki dogovorita fiksen znesek, cena
vključuje stroške za vsa dela, predvidena dela, prav tako pa tudi vsa
tista dela, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni predvidel, a so nujna za
dokončanje objekta (presežna in nepredvidena dela), zaradi česar
izvajalec pri tej cenovni klavzuli prevzema največje tveganje. Kar pa
ne velja za manjkajoča dela, izvajalec nima pravice do plačila za dela,
ki so bila predvidena, vendar jih ni izvedel (npr. zaradi spremembe
naročnikovih navodil), ima pa pravico do plačila za dela, ki jih je
moral opraviti namesto predvidenih del.



Ø Definirati NAČIN PLAČILA IN ROKE za plačilo: 

• avans vsaj za plačilo stroška za material;

• plačilo po situacijah (mesečne/po fazah)
ü situacija mora biti pisno potrjena s strani naročnika oziroma njegovega odgovornega vodja del,
ü določiti roke, v katerem mora naročnik situacijo potrditi, sicer da se šteje, da dela potrjuje,
ü določiti, da mora naročnik delo iz situacije pregledati in v rokih grajati napake tega dela, sicer se

šteje, da so dela iz situacije opravljena brez napak,
ü pripraviti tiskovino situacije tako, da ima te pravne pouke.
ü evidentiranje opravljenih del – tiskovina podjemnika gradbeni dnevnik - vsakodnevno poročilo

o izvajanju del, spremembah - opombah naročnika;

• rok zapadlosti situacije/računa: za daljše roke plačila dogovoriti zavarovanje (menica,
izvršnica, poroštva itd.);

• dogovor za plačilo neposredno od investitorja (asignacija za bodočo terjatev, vsaj
za določen del pogodbenega zneska, da se ne razkriva razlika v ceni, ki jo v razmerju do investitorja
dosega glavni izvajalec);

• zadržanje dela pogodbene cene do predložitve zavarovanja za dobro
izvedbo del: pred sklenitvijo posla opraviti temeljito presojo, ali bo mogoče pridobiti zahtevano
zavarovanje - bančno garancijo, sicer se dogovoriti za druge vrste zavarovanja (poroštvo, menica).



Ø ROK IZVEDBE DEL:
• Dogovoriti ustrezen in primeren rok, zamuda roka je podlaga za:

ü plačilo pogodbene kazni, če je v pogodbi izrecno dogovorjena (denarna kazen določena v
promilu pogodbene cene za vsak dan zamude, praviloma do maksimalno zneska 5-10%
pogodbene cene),

ü odgovornost za škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude;

• Definirat nepredvidljive dejavnike, ki lahko vplivajo na rok izvedbe
in dogovoriti podaljšanje roka za čas njihovega trajanja (mraz,
vročina, neurja itd.);

• Če je izvedba dela odvisna od dela drugega izvajalca ali kakšne
aktivnosti naročnika, ki se ne izvede pravočasno, naročnika opozoriti
pisno in takoj zahtevati podaljšanje roka (še pred začetkom izvajanja
dela);

• Čas dokončanja del (in prevzem dela) dokumentirati - tiskovina
izvajalca – pisni poziv naročniku k prevzemu dela; zapisnik o
prevzemu del (če naročnik na podjemnikovo zahtevo, naj pregleda in
prevzame izvršeno delo, brez utemeljenega razloga tega ne stori, se šteje, da je
delo prevzeto).



Ø ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE IN GARANCIJA ZA BREZHIBNO 
IZVEDENO DELO

Dva instituta jamstva podjemnika, ki se ne izključujeta, naročnik lahko uveljavlja katerega koli. Pogoji
za uveljavljanje so različni.

• STVARNE NAPAKE:
ü pravočasno grajanje napak: očitne napake takoj ob prevzemu dela, skrite napake takoj

oziroma najpozneje v enem mesecu, ko so bile odkrite, najkasneje pa v 2 letih od
prevzema del;

ü če je graja pravočasna je potrebno napake dokumentirati: fotografirati, zapisniško
popisati, opraviti ogled objekta (tudi ko je podjemnik zavrne reklamacijo, ker je mnenja,
da napaka ne izvira iz njegovega dela – zavarovati dokaze);

ü naročnik mora od podjemnika najprej zahtevati odpravo napake v primernem roku, šele
če podjemnik napake ne odpravi, jo lahko naročnik po lastni izbiri odpravi na njegov
račun, ali zniža plačilo, ali pa odstopi od pogodbe;

ü naročnik lahko svoje pravice zahteva sodno v roku 1 leta od dneva, ko je podjemnika
obvestil o napaki, tudi po izteku tega roka pa lahko z ugovorom zoper podjemnikov
zahtevek za plačilo uveljavlja svojo pravico do znižanja plačila.

• GARANCIJA ZA BREZHIBNO IZVEDENO DELO
ü določiti razumno dolge garancijske roke;
ü napaka se mora pojaviti kadarkoli znotraj garancijskega roka;
ü naročnik mora podjemnika o napaki obvestiti in zahtevati njeno odpravo, če podjmenik

napake ne odpravi, ima pravico do odprave napake na njegov račun, ali zniža plačilo, ali
pa odstopi od pogodbe;

ü pravice naročnika iz garancije ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko je od
podjemnika zahteval odpravo napake.



Neplačilo naročnika
Ø Neplačilo med izvajanjem del:

• podjemnik ima pravico do takojšnjega odstopa od pogodbe, če ravnanje naročnika ne
daje več zaupanja, da bo pogodba pravilno izpolnjena (npr. če je naročnika predhodno
že pozval k plačilu; če naročnik ponovno zamuja s plačilom);

• podjemnik ima pravico, da z deli prekine do polnega plačila (pravilo sočasne izpolnitve
obveznosti) - pisno obvestilo naročniku pred nameravano prekinitvijo in mu posreduje
pogoje, pod katerimi je pripravljen nadaljevati z izvajanjem pogodbenih del, da v
primeru neizpolnitve naročnika in prekinitve del ne zapade v dolžniško zamudo (v
podjemni pogodbi to pravico jasno zapisati).

Ø Neplačilo po zaključku del - izterjava terjatve (predsodna in sodna),
razumni roki in način:
• 15 dni po zapadlosti računa/situacije - vzpostavitev telefonskega kontakta,
• 30-45 dni po zapadlosti - 1. pisni opomin,
• 60 dni po zapadlosti (opcijsko) - 2. pisni opomin,
• odvetniški opomin – opozorilo za sodno izvršbo,
• 90 dni po zapadlosti - sodna izvršba: po vloženem ugovoru sledi pravdni postopek, v

katerem so ključne dokazne listine: podjemna pogodba, pisni pozivi, tiskovine
(naročilo dodatnih del, prevzemni zapisnik, potrjene situacije).

Ø Alternativni načini za poplačilo neporavnanih terjatev: prodaja terjatev ali cesija,
asignacija, pristop k dolgu in plačilo s strani druge osebe itd.



Zastaranje terjatev

Ø terjatve iz gospodarskih pogodb zastarajo v treh letih;

Ø zastaranje pretrga izrecno priznanje dolga in zastaranje
teče znova:
• pisno priznanje (tudi potrditev IOP – podpisan mora

biti zakoniti zastopnik/ne delavec zaposlen v finančni
službi) ali

• plačilo na račun konkretnega računa (pri plačilu se kot
sklic navede številka računa).


