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11/2.9.3  Pomembni vzorci v postopku pravnega varstva 

11/9.2.3.1 Zahtevek za revizijo 

11/9.2.3.2 Obvestilo ponudnikom 

11/9.2.3.3 Posredovanje zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku in poziv za izjasnitev  

11/9.2.3.4 Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo 

11/9.2.3.5 Sklep naročnika o ustavitvi predrevizijskega postopka 

11/9.2.3.6 Predlog naročnika za sklenitev pogodbe, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb 

ali začetek novega postopka javnega naročanja 

11/9.2.3.7 Obvestilo ponudnikom o zavrženju zahtevka za revizijo 

11/9.2.3.8 Sklep naročnika o zadržanju postopka javnega naročanja 

11/9.2.3.9 Sklep naročnika o zahtevku za revizijo 

11/9.2.3.10 Sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo 

11/9.2.3.11 Umik zahtevka za revizijo 

11/9.2.3.12 Predlog za začetek revizijskega postopka 

11/9.2.3.13 Pritožba zoper sklep o stroških predrevizijskega postopka 

11/9.2.3.14 Pritožbe zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo 

11/9.2.3.15 Tožba na ničnost pogodbe ali posameznega naročila, ki ga je naročnik oddal na 

podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu 

11/9.2.3.16 Tožba na povrnitev škode (odškodninska tožba) 

11/9.2.3.17 Predlog za izdajo začasne odredbe 

12. del AKTI GOSPODARSKIH DRUŽB 

12/1 Vsebina 

12/2 Družbena pogodba 

12/2.1 Vzorec družbene pogodbe 

12/3 Pogodba o ustanovitvi d.o.o.  

12/3.1 Vzorec pogodbe o ustanovitvi d.o.o. 

12/3.2 Vzorec akta o ustanovitvi d.o.o. 

12/4 Pogodba o ustanovitvi d.n.o. 

12/4.1 Vzorec pogodbe o ustanovitvi d.n.o. 

12/5 Pogodba o ustanovitvi k.d. 

12/5.1 Vzorec pogodbe o ustanovitvi k.d. 

12/6 Poslovnik o delu nadzornega sveta 

12/7 Sklep o imenovanju direktorja 

12/8 Sklep skupščime o rednem povečanju osnovnega kapitala  

12/9 Sklep skupščine o rednem povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe  

12/10 Sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička 

12/11 Statut delniške družbe 

12/11.1 Vzorec statuta delniške družbe 

12/12 Vzorec poslovnika o glasovanju in odločanju nadzornega sveta družbe 



12/13 Pogodba o tihi družbi 

12/13.1 Vzorec pogodbe o tihi družbi 

12/14 Vzorec sklepa skupščine družbe o odpoklicu direktorja 

12/15 Vzorec sklepa skupščine družbe o spremembi sedeža družbe 

12/16 Prenehanje družbe 

12/16.1 Vzorec sklepa družbenikov o prenehanju družbe 

12/16.2 Vzorec sklepa družbenikov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku 

12/16.3 Vzorec predloga za začetek stečajnega postopka 

12/17 Prenos podjetja samostojnega podjetnika na njegove družinske člane 

12/17.1 Prenos s.p. na brata 

12/18 Preoblikovanje s.p. v d.o.o. 

 

12/17 

13. del MENIČNO POSLOVANJE 

13/1 Vsebina 

13/2 Menica kot instrument zavarovanja plačila 

13/3 Trasirana menica 

13/4 Blanko menica 

13/5 Prenos menice (indosament) 

13/6 Akcept menice 

13/7 Poroštvo pri menični obveznosti (aval) 

13/8 Dospelost plačila iz menice 

 

14. del ZAVAROVANJE 

14/1 Vsebina 

14/2 Zavarovanje 

14/2.1 Hipoteka 

14/2.1.1 Vzorec zastavne pogodbe za nepremičnino 

14/2.2 Zemljiški dolg 

14/2.2.1 Vzorec zemljiškega pisma 

14/2.3 Bančna garancija 

14/2.3.1 Vzorec bančne garancije 

14/2.4 Prenos lastninske pravice v zavarovanje (fiduciarni prenos) 

14/2.4.1 Vzorec sporazuma o prenosu lastninske pravice v zavarovanje 

14/2.5 Odstop terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija) 

14/2.5.1 Vzorec sporazuma o odstopu terjatve v zavarovanje  

14/2.6 Poroštvo  

14/2.6.1 Vzorec izjave subsidiarnega poroka  

14/2.6.2 Vzorec izjave solidarnega poroka 

14/2.7 Dokumentarni akreditiv kot bančni posel 

14/2.8 Neposestna zastavna pravica na premičninah 

14/2.9 Zastavna pravica na premičninah (ročna zastava)  

14/2.9.1 Vzorec zastavne pogodbe 

 

15. del DELOVNO PRAVO 

15/1 Vsebina 

15/2 Pogodbe delovnega prava 

15/2.1 Pogodba o zaposlitvi 

15/2.1.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi 

15/2.2 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas v šolstvu 



15/2.2.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi v šolstvu 

15/2.2.2 Komentar k vzorcu pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v šolstvu 

15/2.3 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom  

15/2.3.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 

15/2.3.2 Komentar k vzorcu pogodbe o zaposlitvi za za nedoločen čas s krajšim delovnim 

časom 

15/2.4 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih 

15/2.4.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom v posebnih 

primerih 

15/2.4.2 Vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi zaradi koriščenja pravice do starševskega 

varstva 

15/2.4.3 Komentar k pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih 

15/2.5 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 ure dnevno (PART - 

TIME) 

15/2.5.1 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 ure dnevno (PART - 

TIME), I. primer 

15/2.5.2 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 ure dnevno (PART - 

TIME), II. primer 

15/2.5.3 Komentar k vzorcem pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 

ure dnevno 

15/2.6 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem 

15/2.6.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas s tujcem 

15/2.6.2 Komentar k pogodbi o zaposlitvi za določen čas s tujcem 

15/2.7 Pogodba o zaposlitvi poslovodne osebe za nedoločen čas 

15/2.7.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo za nedoločen čas 

15/2.8 Menedžerska pogodba o zaposlitvi 

15/2.8.1 Vzorec menedžerske pogodbe o zaposlitvi 

15/2.9. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu za nedoločen čas s polnim delovnim 

časom 

15/2.9.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu za nedoločen čas s polnim 

delovnim časom 

15/2.9.2 Komentar k pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela na domu za nedoločen čas s 

polnim delovnim časom 

15/2.9 Zaposlovanje tujcev iz držav nečlanic EU 

15/2.9.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi tujca iz države nečlanice EU 

15/2.10 Pogodba o posredovanju delovne sile 

15/2.10.1 Vzorec pogodbe o posredovanju delovne sile 

15/2.11 Pogodba o izobraževanju delavca 

15/2.11.1 Vzorec pogodbe o izobraževanju delavca 

15/2.11.2 Komentar k pogodbi o izobraževanju delavca 

15/2.12 Pogodba o štipendiranju 

15/2.12.1 Vzorec pogodbe o štipendiranju 

15/2.12.2 Komentar k pogodbi o štipendiranju 

15/2.13 Davčna obravnava različnih vrst dohodkov 

15/2.14 Možnosti opravljanja začasnega ali občasnega dela 

15.2.14.1 Vzorec pogodbe o začasnem ali občasnem delu 

15/2.15 Čakanje na delo doma 

15.2.15.1 Vzorec sklepa o čakanju na delo doma 

15/2.16 Ekonomsko odvisne osebe 

15.2.16.1 Vzorec obvestila izvajalca o ekonomski odvisnosti 



15.2.16.2 Vzorec pogodbe o opravljanju dela oz. sodelovanju - ekonomsko odvisne osebe  

 

15/2.17 Obravnava izplačil nerezidentom - podjemna pogodba in pogodba o poslovodenju 

15/2.18 Pogodba o zaposlitvi za določen čas 

15/2.18.1 Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas 

 

15/3 Varstvo osebnih podatkov 

15/3.1 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 

15/3.2 Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov 

15/3.3 Vzorec izjave odgovorne osebe (upravljalcu osebnih podatkov) 

15/3.4 Vzorec izjave zaposlenega, ki pri svojem delu obdeluje in uporablja osebne podatke 

fizičnih oseb 

15/3.5 Vzorec pisne privolitve posameznika 

15/3.6 Vzorec pogodbe z upravljavcem osebnih podatkov  

15/3.7 Vzorec izjave pogodbenega obdelovalca, ki je d.o.o. 

15/3.8 Vzorec izjave pogodbenega obdelovalca, ki je s.p. 

15/3.9 Vzorec evidence o posredovanju osebnih podatkov 

15/3.10 Obrazec RZOP  

15/3.11 Obrazec RZOPI 

15/3.12 Vzorec zahtevka za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki  

15/3.13 Vprašanja in odgovori: varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih – pravice 

delodajalcev in delavcev 

15/3.14 Sklep o uvedbi videonadzora/ sklep o uvedbi snemanja telefonskih pogovorov 

15/3.15 Pravilnik o izvajanju videonadzora 

15/3.16 Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov 

15/3.17 Obvestilo o snemanju telefonskih pogovorov/obvestilo zaposlenim o začetku 

izvajanja videonadzora 

15/3.18 Izjava o zasebnosti 

15/3.19 Uporaba piškotkov (ang. Cookies) na spletnih straneh - Kako prilagoditi uporabo 

piškotkov novi zakonodaji 

 

15/4 Pogodba o skupnem vodenju  

15/4.1 Vzorec pogodbe o skupnem vodenju  

 

16. del POSEBI TIPI GOSPODARSKIH POGODB 

16. Vsebina 

16/2 Pogodba o nerazkrivanju informacij 

16/2.1 Vzorec pogodbe o nerazkrivanju informacij 

16/3 Pogodba o prevozu stvari 

16/3.1 Vzorec pogodbe o prevozu stvari 

16/4 Pogodba o proizvodnji 

16/5 Pogodba o sprejemu otroka v vrtec 

16/6 Sofinanciranje plačila vrtca 

 

A del VZORCI POGODB V TUJEM JEZIKU  

A/I Vsebina  

A/II Angleški jezik  

A/II.1 Pogodba o komisijski prodaji 

A/II.2 Pogodba o poslovnem sodelovanju 



A/II.3 Pogodba o trgovskem zastopanju 

A/II.4 Pogodba o prodaji premičnine 

A/II.5 Kreditna pogodba 

A/II.6 Pooblastilna pogodba 

A/II.7 Distribucijska pogodba 

A/II.8 Licenčna pogodba 

A/II.9 Podizvajalska pogodba 

A/II.10 Pogodba o skupnem vlaganju 

A/II.11 Pogodba o posredovanju 

A/II.12 Pogodba o dobavi opreme 

A/II.13 Pogodba o franchisingu 

A/II.14 Pogodba o naročilu 

A/II.15 Vzorec pogodbe o poslovodenju 

A/II 16 Pogodba o nerazkrivanju informacij 

A/II.17 Pogodba o zaposlitvi 

A/II-18 Pogodba o izdelavi projekta 

A/II-19 Pogodba o zaposlitvi za o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - manj kot 4 ure 

dnevno (PART - TIME)  

A/II-20 Pogodba o odstopu terjatve 

A/II-21 Pogodba o ekskluzivnem zastopanju na tujem tržišču 

A/II-22 Pogodba o ekskluzivnem zastopanju s konkurenčno klavzulo 

A/II.23 Vzorec pogodbe o štipendiranju 

A/II.24 Pogodba o prodaji nepremičnine 

A/II.25 Pogodba o prevozu stvari  

A/II.26 Mednarodna kupoprodajna pogodba  

 

A/III Nemški jezik  

A/III.1 Podizvajalska pogodba 

A/III.2 ogodba o skupnem vlaganju 

A/III.3 Pogodba o trgovskem zastopanju 

A/III.4 Pogodba o prodaji premičnine 

A/III.5 Pogodba o posredovanju 

A/III.6 Pogodba o distribuciji 

A/III.7 Pogodba o komisijski prodaji 

A/III.8 Pogodba o dobavi opreme 

A/III.9 Vzorec pooblastilne pogodbe 

A/III.10 Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas  

 

A/IV Hrvaški jezik  

A/IV.1 Pogodba o trgovskem zastopanju 

A/IV.2 Pogodba o poslovnem sodelovanju 

A/IV.3 Pogodba o prodaji premičnine 

A/IV.4 Distribucijska pogodba 

A/IV.5 Podizvajalska pogodba 

A/IV.6 Pogodba o posredovanju 

A/IV.7 Vzorec pogodbe o servisnem vzdrževanju opreme 

A/IV.8 Vzorec pooblastilne pogodbe 

A/IV.9 Pogodba o prevozu stvari 

A/IV.10 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem 



 

A/V Italijanski jezik  

A/V.1 Pogodba o prodaji premičnine 

A/V.2 Distribucijska pogodba 

A/V.3 Pogodba o komisijski prodaji 

A/V.4 Pogodba o trgovskem zastopanju 

A/V.5 Pogodba o posredovanju 

A/V.6 Pogodba o dobavi 

 

A/VI Ruski jezik  

A/VI.1 Pogodba o trgovskem zastopanju 

 

 


