
 

PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

 

Odgovorite.          (15 točk) 

    

PojasPojasPojasPojasnite v kateri dve veliki skupini razvrstimo organizacijske oblike gospodarskihnite v kateri dve veliki skupini razvrstimo organizacijske oblike gospodarskihnite v kateri dve veliki skupini razvrstimo organizacijske oblike gospodarskihnite v kateri dve veliki skupini razvrstimo organizacijske oblike gospodarskih    družbdružbdružbdružb, kaj je za , kaj je za , kaj je za , kaj je za 

posamezno skupino značilno in navedite vrste družb, ki jih v posamezno posamezno skupino značilno in navedite vrste družb, ki jih v posamezno posamezno skupino značilno in navedite vrste družb, ki jih v posamezno posamezno skupino značilno in navedite vrste družb, ki jih v posamezno skupino uvrščamo.skupino uvrščamo.skupino uvrščamo.skupino uvrščamo.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 70 – 72) 

 -  osebne in kapitalske (opiše bistvene razlike med obema vrstama) – 10 točk 

 -  našteje predstavnike osebnih in kapitalskih družb - 5 točk 

    

 

 

PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

 

Odgovorite.          (15 točk) 

Opredelite komanditno družbo.Opredelite komanditno družbo.Opredelite komanditno družbo.Opredelite komanditno družbo.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 75 – 76) 

 -  opredeli: komanditista in komplementarja – 10 točk 

 -  našteje prednosti in slabosti k.d. - 5 točk 

 

 

 

PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

Odgovorite.          (20 točk) 

Opredelite družbo z Opredelite družbo z Opredelite družbo z Opredelite družbo z neneneneomejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.omejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.omejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.omejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 74 – 75) 

   (Učbenik Poslovanje podjetij str. 23 – 27) 

- opredeli: vrsto družbe, lastnosti d.n.o., odgovornost družbenikov, firmo   družbe, vodenje                 

družbe – 10 točk       

 -  našteje prednosti in slabosti d.n.o. - 5 točk 

 -  opiše postopek ustanovitve (akt o ustanovitvi, vpis v sodni register, davčni register) - 5 točk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

Odgovorite.          (20 točk) 

Opredelite Opredelite Opredelite Opredelite tiho družbotiho družbotiho družbotiho družbo....    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 76 – 77) 

- opredeli: vrsto družbe, odgovornost družbenikov,  vodenje  družbe – 10 točk       

 -  našteje prednosti in slabosti t.d. - 5 točk 

 -  opiše tihega družbenika - 5 točk 

 

 

PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

Odgovorite.          (20 točk) 

Opredelite delničarja in delnico.Opredelite delničarja in delnico.Opredelite delničarja in delnico.Opredelite delničarja in delnico.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 78 – 83) 

- opredeli: delničarja (kdo je lahko, kakšne so njegove pravice,kdaj si večinski lastnik,…)  – 

10 točk       

- opredeli: delnico (pomen, vrednost, vrste, pove kaj je donos delnice,…)  – 10 točk       

 

 

 

 

PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

Odgovorite.          (20 točk) 

Opredelite družbo z omejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.Opredelite družbo z omejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.Opredelite družbo z omejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.Opredelite družbo z omejeno odgovornostjo in pojasnite njeno ustanovitev.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 81 – 82) 

   (Učbenik Poslovanje podjetij str. 23 – 27) 

opredeli: vrsto družbe, odgovornost družbenikov, osnovni kapital in poslovne deleže, 

vodenje družbe – 10 točk       

 -  našteje prednosti in slabosti d.o.o. - 5 točk 

 -  opiše postopek ustanovitve (akt o ustanovitvi, vpis v sodni register, davčni register) - 5 točk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

 

Odgovorite.          (25 točk) 

Opredelite samostojnega podjetnika in pojasnite njegovo ustanovitev. Opredelite samostojnega podjetnika in pojasnite njegovo ustanovitev. Opredelite samostojnega podjetnika in pojasnite njegovo ustanovitev. Opredelite samostojnega podjetnika in pojasnite njegovo ustanovitev.     

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 73 – 74) 

 (Učbenik Poslovanje podjetij str. 23 – 27) 

 -  opredeli: podjetnika, pravno osebnost,  firmo s.p., sedež s.p. – 15 točk 

 -  našteje prednosti in slabosti s.p. - 5 točk 

 -  opiše postopek ustanovitve(registracijo pri Ajpesu, Davčne uradu, TRR) - 5 točk 

 

 

 

PK: Ustanovitev gospodarske družbe in s. p. 

Odgovorite.          (25 točk) 

Opredelite delniško Opredelite delniško Opredelite delniško Opredelite delniško družbo.družbo.družbo.družbo.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 3, stran 78 – 83) 

- opredeli: družbo, družbenike,  odgovornost družbenikov, upravljanje družbe, kapital – 20 

točk       

 -  našteje prednosti in slabosti d.d. - 5 točk 

 

 


